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СУМСЬКИЙ НАУ 

Університет, що вивчає світ 



Центр розвитку сільських громад Сумського національного 
аграрного університету з 11 по 26 лютого 2016 року провів 

цикл тематичних навчально-практичних семінарів за 
темами:  

 
«Генеральні плани забудови: вимоги сьогодення» (72 

учасника, 35%), 

• «Роль проектного менеджменту в розвитку сільських 
територій» (56 учасників, 27%), 

• «Сучасні технології з виробництва, переробки та 
зберігання молока» (22 учасника, 11%), 

• «Виробництво екологічної продукції» (17 учасників, 8%), 

• «Сучасні технології з вирощування та переробки 
фруктів» (16 учасників, 8%), 

• «Сучасні технології в овочівництві» (12 учасників, 6%), 

• «Сучасні технології з виробництва, переробки та 
зберігання м’яса» (11 учасників, 5%). 

За підсумками навчань взяли участь 206 осіб, з яких 
більшість сільські голови – 38% від загальної кількості 
учасників та землевпорядники – 24%.  

ДОСВІД РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ З РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 



Паспортизація сільських населених пунктів Сумської 
області (Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 11 лютого 2011 року №21);  

 

Програма розвитку агропромислового комплексу 
Сумської області на період до 2015 року (2011 рік);  

 

Програма розвитку сільських територій Сумської 
області (2012 рік);  

 

Генеральні плани розвитку сільських територій; 
 

Створення та супроводження діяльності 
молочарських кооперативів “Лебединський” м. Лебедин, 
“Чернечослобідський” с. Чернеча Слобода Буринського 
району; 

 

Стратегія регіонального розвитку Сумської області на 
період до 2020 року (Проекти програми (7) Розділ 
“Розвиток сільських територій”) 

ДОСВІД РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ З РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 



Інноваційна концепція розвитку об'єднаних 

громад від СНАУ «Motion 4х4»:          

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 



Запровадження пілотних проектів з 

розробки моделей кластерного 

розвитку територіальних громад в 

Лебединському, Сумському, Роменському 

та Недригайлівському районах Сумської 

області з урахуванням ресурсного 

забезпечення та історико-культурних 

цінностей територій. 

 

Співробітництво передбачає розробку: 

Перспективних планів розвитку 

Стратегії розвитку районів  

Підготовку окремих проектів 

 

Створені мобільні фокус-групи для 

проведення відповідної роботи  

СПІВРОБІТНИЦТВО 



СПЕЦІАЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

Економіка 
Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 
Менеджмент  

Публічне управління та 
адміністрування 

Маркетинг 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Екологія  
Агрономія 

Захист і карантин рослин 
Лісове господарство 

Садово-паркове госп-во 
Ветеринарна медицина  

Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза 

Технологія вир-ва та переробки 
продукції тваринництва 

Водні біоресурси та 
аквакультура 

Агроінженерія 
Електроенергетика, електротехн. 

та електромеханіка  
Будівництво та цивільна 

інженерія 
Архітектура та містобудування 

Геодезія та землеустрій  
Харчові технології  

Право 



ДОСВІД РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ З РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Магістерський курс “Регіональний менеджмент” 

- Регіональний менеджмент - 

сучасний інструмент підтримки 

регіонів на їх шляху до 

самостійного розвитку. 

- Центральні завдання: ініціативи, 

планування, приведення в життя і 

фаховий супровід регіональних 

процесів розвитку. 

- Регіональні менеджери мають 

високий рівень фахової 

підготовки та належні соціальні 
компетенції. 



ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З 
РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

- Потенціали розвитку багатьох регіонів/ районів 

не повністю використані; 

- “Місто”-”Село”: втрата ролі сільській 

місцевості; 

- Нові регіональні передумови (поглибленні 

демографічної ситуації, міграції сільського 

населення у міста та закордон, зростання 

безробіття, недостатнє фінансування 

соціальної сфери села, низький рівень розвитку 

інженерної інфраструктури); 

Підтвердження: Регіональний менеджмент є 

«м'яким» фактором розвитку!  
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ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ МЕНЕДЖЕРІВ В РАМКАХ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ 

 Folie 11 

Рекламно-

інформаційна 

діяльність та зв'язки з 

громадськістю 

Консалтинг і коучинг-

менеджмент 

Управління мережею і 

координація 

Проектний 

менеджмент 

Моніторинг, 

адміністрування, 

подальший розвиток 

та підвищення 

кваліфікації 

Створення 

інформаційних 

матеріалів, довідкової 

інформації 

Консультації 

виконавців проекту 

Керівництво 

робочими групами 

Ініціювання 

проекту  

Супровід процесів, 

забезпечення 

гарантованого 

доходу  

Організація заходів, 

презентацій 

Бізнес-консультування 

та консультації з 

питань створення 

бізнесу 

Контакти з діловими 

та соціальними 

партнерами 

Планування 

проекту 

Оцінка 

Прес-релізи, робота із 

засобами масової 

інформації та зв'язки з 

громадськістю 

Заходи щодо 

підвищення 

кваліфікації 

Залучення промоторів Реалізація 

проекту 

Іспити, звіти 

Супровід 

проекту 

Внутрішній і зовнішній 

маркетинг 

Модерація та медіація 

(баланс інтересів) 

Міжгалузеве створення мережі 

проектів 

Обробка заявок та 

транспортних умов 

Створення баз даних 

для проектів і зв'язків з 

громадськістю, www-

презентації 

Трансзональна передача ноу-хау, обмін досвідом, передача 

передових методів 

Навчальні семінари, 

підвищення 

кваліфікації 

Ініціювання, впровадження, супровід та оцінка 



МОЖЛИВОСТІ НАВЧАТИСЯ 

Хто може стати дипломованим фахівцев 

(магістром) з регіонального менеджменту? 

• 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 

• Молодші фахівці без зайнятості після їх навчання в коледжі і з 

очікуванням через набуття додаткової кваліфікації 

• Працюючі з досвідом в сфері регіонального розвитку (туризм, 

маркетинг, охорона навколишнього середовища і т.д.) в пошуках 

підвищення кваліфікації з метою подальшої професіоналізації 

• Ініціативні молоді люди з прагненням працювати незалежно один від 

одного і взяти на себе завдання з управління 



НАВЧАЛЬНА ПІДГОТОВКА 

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

1. Територіальне економічне 
управління 
Регіональна економіка 
Регіональна політика 
Бізнес-менеджмент 
Маркетинг регіонального ланцюгу 
створення додаткової вартості 

5 
5 
4 
5 
 
5 

Методи емпіричного і соціального 
дослідження 
Інформаційні системи в 
регіональному менеджменті  
Економіка підприємства і 
контролінг 

3 
   

3 
3 

2. 

  

Менеджмент регіонального 
розвитку 
Менеджмент культури та туризму 
Енергетичний менеджмент 
Моніторинг і оцінка проектів 

5 
4 
4 
5 

Планування підприємства 
Менеджмент-консалтинг 
Публічне управління і 
адміністрування 
Адміністративний аудит 

3 
3 
3 
3 

3. Виробнича практика 
Переддипломна практика та 
дипломне проектування 

4 
12 

Управління змінами 
Паблік-релейшин 
Менеджмент персоналу та 
психологія управління 
Семінари по дипломному 
проектуванню 

3 
3 
  

3 
2 

Разом за період навчання 90 

аиврраооро дисципліни міжнародного магістерського курсу MBA 

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

аиврраооро 
дисципліни введені в навчальні плани реалізації ОКХ регіонального 
менеджменту 



ФАХОВА ПІДГОТОВКА 

Сумський національний аграрний університет  

запрошує на навчання 

• Основа магістерського курсу: “Адміністративний менеджмент” (МВА, 

акредитація ЄС) 

• Набір - листопад 2016 року  

• Навчання без відриву від виробництва 

• Термін навчання – 1 рік 4 місяці (3 семестри) 

• Сесійний період – 2 тижні на семестр 

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

дискусій 

• Лектори: науковці та практики з регіонального розвитку України та 

Європейського Союзу 

• Магістерська роботи: проект комплексного розвитку громад та 

території району (міста/ села) 



СУМСЬКИЙ НАУ 

Університет, що вивчає світ 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

www.sau.sumy.ua 


