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Необхідність підготовки фахівців з регіонального 

менеджменту 



ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ 

підготовка фахівців для роботи у сфері регіонального управління, 

здатних розробляти та впроваджувати у життя нові підходи і методи 

підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 

регіонів, здійснювати управління процесами децентралізації та 

демократичного врядування, забезпечувати надання якісних послуг 

населенню 

МІСІЯ  

ПРОГРАМИ 

ПРЕДМЕТ 

ПРОГРАМИ 

вивчення теоретичних, методичних і практичних аспектів впливу 

держави, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів 

управління на соціально-економічний розвиток територій. Програма 

спеціальності адаптована до нової нормативно-правової бази України 

та європейських стандартів у цій сфері.  

ОСНОВНІ  

ПРИНЦИПИ 

-концентрація на досягнутому, розробка перспектив та управління 

змінами; 

- врахування територіального розподілу праці; 

- визнання, інтересів населення та соціальних, історично-культурних, 

природно-кліматичних особливостей кожного регіону. 



ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Основа магістерського курсу: “Адміністративний менеджмент” (МВА, акредитація 
ЄС) 

Набір - липень 2017 року  

Навчання без відриву від виробництва 

Термін навчання – 1 рік 4 місяці (3 семестри);  Вартість  навчання – відповідно 
кошторису навчання однієї академічної групи 

Участь та проведення під час навчання круглих столів, семінарів, дискусій 

Лектори: науковці та практики з регіонального розвитку України та Європейського 
Союзу 

Магістерська робота: проект комплексного розвитку громад та території району 
(міста/ села) 



ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

В рамках виконання магістерської роботи можливість 

розробки власного проекту комплексного розвитку 

громади, території району (міста/ села), бізнесу, а саме: 

Складання інвестиційного паспорту для залучення фінансових 

коштів в рамках Міжнародних грантів серед організацій, які 

співпрацюють із Сумським НАУ  

Складання програма соціально-економічного розвитку території 

району, міста, села  та громади 

Розробка бізнес-плану започаткування та розвитку 

власного бізнесу   

Проведення комплексного аналізу соціально-економічного 

стану території району, міста, села із визначенням сильних та 

слабких сторін та формулювання пріоритетів розвитку 



ПЕРЕДУМОВИ ВІДКРИТТЯ 

МАГІСТЕРСЬКОГО КУРСУ В СНАУ 

* СНАУ виступив ініціатором запровадження пілотних 

проектів з розробки моделей кластерного розвитку 

територіальних громад в Лебединському, Сумському, Роменському 

та Недригайлівському районах Сумської області за принципом 

формування агрорекреаційних кластерів з урахуванням ресурсного 

забезпечення та історико-культурних цінностей територій. 

Створені мобільні фокус-групи за напрямами: 

економіка і 
управління;  

агрономія; екологія;  

інженерія; переробка;  зоотехнія;  

архітектура; юриспруденція;  
санітарія і 
епізоотології. 



* Проведено цикл тематичних навчально-практичних семінарів за темами: 

-“Генеральні плани забудови: вимоги сьогодення”; 

- “Сучасні технології з виробництва, переробки та зберігання молока”; 

- “Виробництво екологічної продукції”; 

- “Сучасні технології з вирощування та переробки фруктів”; 

-“Сучасні технології в овочівництві”; 

- “Сучасні технології з виробництва, переробки та зберігання м’яса” 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВІДКРИТТЯ 

МАГІСТЕРСЬКОГО КУРСУ В СНАУ 

Резолюція круглого столу «Розвиток 

сільських територій: виклики 

сьогодення» від 22 липня 2016 року, у 

якому взяли участь представники органів 

місцевої влади, самоврядування, 

підприємці та фермери. Співорганізатором 

круглого столу виступив Центр розвитку 

сільських громад Сумського національного 

аграрного університету, яким активно  



Сумський НАУ має величезний досвід з розвитку 

сільських територій, яскравим прикладом якого є:  

паспортизація населених пунктів Сумської області 

(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 11 лютого 2011 року №21); 

участь у Програмі розвитку 

агропромислового комплексу Сумської 

області на період до 2015 року (2011 рік); 

створення та супроводження діяльності 

молочарських кооперативів 

“Лебединський” м. Лебедин, 

“Чернечослобідський” с. Чернеча Слобода 

Буринського району; 

участь у розробці Стратегії 

регіонального розвитку Сумської області на 

період до 2020 року (Проекти програми (7) 

Розділ “Розвиток сільських територій”). 

ПЕРЕДУМОВИ ВІДКРИТТЯ 

МАГІСТЕРСЬКОГО КУРСУ В СНАУ 



Провідними науковцями та викладачами СНАУ постійно приймається 

участь в розробці цільових Стратегій, прогнозів та програм соціально-

економічного розвитку міста, села, підприємництва, бізнес-процесу тощо, 

зокрема: 

внесено загальні пропозиції до колективу виконавців Міністерству 

економічного розвитку та торгівлі України до Державної Стратегії 

регіонального економічного розвитку на період до 2020 року (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385) та Закону України 

«Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015 р. № 156-VIII; 

є розробниками та співвиконавцями Стратегії регіонального 

розвитку Сумської області на період до 2020 року, в якості пропозицій 

стимулювання нетрадиційних видів агровиробництва, розвитку 

органічного землеробства та виробництва продуктів харчування, 

удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській 

місцевості, сприяння само зайнятості у сільській місцевості  

приймають участь та здійснюють організаційну  підтримку Офісу реформ 

у Сумському РВ АМУ, який надає організаційну, консультативну, 

інформаційну допомогу органам місцевого самоврядування та виконавчої 

влади з впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, 

децентралізації повноважень органів виконавчої влади з метою посилення 

інституційного, адміністративного та експертного забезпечення реформи на 

місцевому і регіональному рівні. 



ЦІЛЬОВА ГРУПА  

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 

Випускники бакалаврату і дипломовані випускники університетів та вищих 

спеціальних навчальних закладів, зацікавлені у подальшій кваліфікації з 

високою практичною спрямованістю і позиціонуванням щодо регіональних 

завдань розвитку 

Працюючі з першим досвідом в області регіонального розвитку на різних 

щаблях органів місцевого самоврядування в сфері туризму, маркетингу, 

охорони навколишнього середовища, в складі ініціативних груп по 

створенню кооперативів та інші, в пошуках підвищення кваліфікації з 

метою подальшої професіоналізації 

Ініціативні молоді люди з прагненням працювати незалежно  один від 

одного та бажанням брати на себе завдання з управління в питаннях 

регіонального розвитку 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ 

Сем Обов'язкові модулі  (ОM) EC Факультативні модулі (ФM) EC 

1. Регіональне управління 

Регіональна економіка 

Регіональна політика 

Бізнес-менеджмент 

Маркетинг регіонального ланцюгу 

створення додаткової вартості 

4 

4 

4 

5 

 

5 

Методи емпіричного і соціального 

дослідження 

Інформаційні системи в регіональному 

менеджменті 

Комунікації  в бізнесі 

3 

   

3 

3 

2. 

  

Менеджмент регіонального розвитку 

Менеджмент культури та туризму 

Енергетичний менеджмент 

Проектний менеджмент 

Фінансовий менеджмент 

5 

4 

4 

5 

5 

Планування підприємства 

Менеджмент-консалтинг 

Економіка підприємства і контролінг 

3 

3 

3 

 

3. Виробнича практика 

Переддипломна практика та дипломне 

проектування (семінари по ДП) 

3 

12 
Соціальний менеджмент 

Паблік рілейшнз 

Управління трудовими ресурсами 

Адміністративний аудит 

3 

3 

  

3 

3 

Разом за період навчання 90 

дисципліни міжнародного магістерського курсу MBA 

дисципліни апробовані в навчальних планах підготовки магістрів з менеджменту і 
публічного управління 

дисципліни введені в навчальні плани реалізації ОКХ регіонального менеджменту 

Дипломна робота – Проект комплексного розвитку громад та територій району (міста/села) 



4 БЛОКИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

І. Розробка стратегічних цілей територіально-регіонального розвитку 

ІІ. Забезпечення стійкого економічного розвитку регіону  
з використанням сучасних ІТ-методик і обґрунтувань 

ІІІ. Підготовка, впровадження і супровід міжнародних проектів та 
програм, сприяння науково-практичним технологіям та розповсюдження 

передового досвіду 

IV. Ініціювання та реалізація пакету соціальних програм та проектів 
взаємодії з соціальними та бюджетними інституціями 



Конкретизація компетентностей за пріоритетами 

•підготовка прийняття та організацію виконання управлінських рішень з питань регіонального управління, їх 

наукового, законодавчого, кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення;  

• розробка прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку регіонів та окремих 

територій;  

•підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо реалізації регіональної політики; 

•вироблення практичних рекомендацій органам державної влади і органам місцевого самоврядування щодо вибору 

варіантів перспективного розвитку територій на засадах інноваційного розвитку з урахуванням досвіду ЄС; 

•здійснення експертно-консультативної та дорадчої діяльності, пов’язаної з упровадженням демократичного 

врядування на регіональному і місцевому рівнях. 

•визначення перспектив технічного і економічного регіонального розвитку; 

•розробка та впровадження нових підходів і методів підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 

регіону; 

•формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту; 

•активізація зовнішньоторгівельної діяльності підприємств регіону; 

•знання новітніх технологій в організації виробництва, праці та управління; 

•методичне керівництво і організація роботи з упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних 

методів управління на регіональному рівні; 

•підготовка, супровід і реалізація бізнес-проектів, бізнес-програм та планів 

•етика ділового спілкування та ведення переговорів; 

•участь в ініціативних проектах розвитку туризму, соціального маркетингу, охорони навколишнього середовища; 

•сприяння впровадження прогресивних форм пенсійного і соціального страхування, розвитку дошкільної і 

професійної освіти, сприяння кваліфікованому кадровому забезпеченню регіонів; 

•володіння технологіями розвитку громадського суспільства, публічно-приватного партнерства 

 

•інші компетентності у відповідності до п. 39 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.  

•здійснення консалтингової діяльності щодо створення технічних концепцій для туризму, регіонального маркетингу, 

розвитку громад, управління грантовою діяльністю на державному і міжнародному рівнях;  

•впровадження європейських стандартів у дієвість нормативно-правової бази соціально-економічного розвитку 

територій. 

 

І 
 
 

ІІ 
 
 

ІІІ 
 

IV 

Освоєння програми дасть змогу випускникам набути професійні вміння: 



ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ 

(відповідно до класифікатора професій ДК 003 : 2010) 

Менеджер з питань регіонального розвитку 

Менеджер з адміністративної діяльності 

Менеджер з комунікаційних технологій 

Менеджери з питань комерційної діяльності та управління (з логістики, маркетингу, 

зовнішньоекономічної діяльності) 

Менеджер в сфері надання інформації 

Менеджер з вивчення суспільної думки 

Менеджер з організації консультаційних послуг 

Менеджер в сфері пенсійного забезпечення (державного, недержавного) 

Професіонали в сфері праці та зайнятості 

Менеджери з підбору, забезпеченості та використання персоналу 

Експерт з регулювання соціально-трудових відносин 

Менеджери з соціальної та корпоративної відповідальності 

Професіонали з фінансово-економічної безпеки 

У Класифікаторі професій ДК 003 : 2010 виділено більше 60 позицій професійних назв робіт менеджера за 

кваліфікацією “Менеджер з регіонального розвитку 



УМОВИ НАВЧАННЯ ЗА НОВОЮ ОСВІТНЬОЮ 

ПРОГРАМОЮ 

Набір починається з 17 липня 2017 року 

 Закінчення подачі заяв та документів – 31 липня 2017 року  

  Перелік документів, які подає вступник   

http://www.sau.sumy.ua/images/priemnay_kom

issiya/2016/perelik_documentiv.pdf 

 
  Проходять  вступну співбесіду, 

складають  вступні  іспити 

  Отримують запрошення на 

заочне (дистанційне) навчання 

http://www.sau.sumy.ua/images/priemnay_komissiya/2016/perelik_documentiv.pdf
http://www.sau.sumy.ua/images/priemnay_komissiya/2016/perelik_documentiv.pdf


ОТРИМУЮТЬ ДИПЛОМ ПО 
ЗАКІНЧЕННЮ НАВЧАННЯ  

СМ № ________________ 
  

___________________  
___________________ 

  

закінчив у 201___ році  

Сумський національний аграрний університет  

здобув ступінь магістра за спеціальністю 

«Публічне управління і адміністрування » 

освітньої програми «Регіональний менеджмент» 

здобув кваліфікацію магістра з регіонального 

менеджменту. 

 

Ректор                                В.І. Ладика 

                                   ______ 2016 року 

СМ № ________________ 
  

___________________  
___________________ 

  

in 201__ completed the full course of  

Sumy National Agrarian University 

obtained Master’s degree in 

«Public Management and Administration» 

educational program «Regional Management» 

obtained qualification of  

Master of Regional Management. 

 

Rector               Volodymyr Ladyka                               

______ 2016 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

           

Контакти: д.е.н., проф. Медвідь Вікторія Юріївна 

моб. 050-047-67-87 

E-mail: viktoriya.medved.snau@gmail.com 


