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Відомий в Україні науковець, чиї роботи присвячені актуальним проблемам управління ін-
вестиційним розвитком економічних систем національного, міжнародного, транскордонного, 
регіонального рівнів, еволюції сучасної інвестиційної теорії, розробці механізмів податкового 
регулювання економічного розвитку та відтворення капіталу в стратегічних ринках товарів і 
послуг, інституціональним механізмам регулювання розвитку інвестиційних систем, науково-
методологічним проблемам сталого розвитку та іншим актуальним питанням управління 
економічним розвитком. Є заступником директора з наукової роботи Інституту проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Запрошувався як професор до Оде-
ської філії American David Livingstone University of Florida 
(http://www.aufonline.org/other_pages/77), де викладав такі дисципліни: Financial Management, 
Cost Accounting, Financial and Managerial Accounting, Principles of accounting, Intermediate 
accounting. З 2016 по 2018 роки працював доцентом кафедри управління бізнесом, а з 2003 по 
2013 роки – кафедри обліку та аудиту Одеської національної академії харчових технологій. 
Має досвід практичної роботи в сфері економіки, управління, обліку та аудиту. Член редак-
ційної колегії фахових журналів (категорії А) «Наука та інновації» та (категорії Б) «Економі-
чні інновації» (заступник головного редактора), «Економіка. Екологія. Соціум». Має суттєвий 
досвід практичної роботи в сфері економіки та управління, обліку і аудиту 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на формування системних знань про теоретичні та прикладні аспекти 
забезпечення стабільного і поступального економічного розвитку територіально-господарських 
систем (на прикладі регіонів, територій і громад в Україні) 

Мета і цілі 

Мета -  формування цілісного уявлення про стан, виклики,  суперечності, перспективи та на-
прями забезпечення економічного розвитку територіально-господарських систем (на прикладі 
регіонів, територій і громад в Україні)  
Цілі: 
- формування уявлення аспірантів про основи, принципи і методи забезпечення економічного 
розвитку територіально-господарських систем; 
- розвиток навичок аспірантів в сфері планування  процесів  розвитку територіально-
господарських систем в економіці країни; 
- оволодіння навичками регулювання  інвестиційного розвитку територіально-господарських си-
стем (на прикладі регіонів, територій і громад в Україні) з врахуванням ендогенних можливос-
тей та екзогенних чинників; 
- засвоєння новітніх методів планування та організації  економічного розвитку територіально-
господарських систем (на прикладі регіонів, територій і громад в Україні); 
- набуття практичних навичок оцінки стану інституціонального забезпечення та генерації про-
позицій щодо покращення стану економічного розвитку територіально-господарських систем; 
- оволодіння знаннями про роль, задачі та особливості розвитку функціональних територій (те-
риторіально-господарських систем) в національній економіці та на прикладі кращих практик 
розвинених країн світу; 
- засвоєння навичок і методів застосування інвестиційних механізмів забезпечення економічного 
розвитку  територіально-господарських систем в Україні 

Формат Очні та дистанційні (з використанням програмних засобів Zoom, Google Meet та інших) лекції, 



мультимедійні лекції, консультації, практичні заняття, самостійна робота,  складання графіч-
них схем і таблиць. Підсумковий контроль – залік. 

Результати  
навчання 

Проводити власні наукові дослідження і застосовувати в них здобуті знання і навички щодо 
проведення аналізу теоретичних підходів, принципів, методів і заходів забезпечення економічно-
го розвитку  територіально-господарських систем в Україні та в країнах світу. 
Володіти навичками застосування інструментарію дослідження процесів економічного розвит-
ку функціональних територій (територіально-господарських систем);  навичками організації 
командної роботи при визначенні цілей, перспектив і при складанні планів, генерації пропозицій 
щодо забезпечення економічного розвитку територіально-господарських систем; навичками 
оцінювання ефективності та моделювання (із застосуванням математичних, статистичних, 
економетричних методів) процесів економічного розвитку територіально-господарських сис-
тем 

Обсяг 
Загальний обсяг дисципліни 90 год.: 32 годин – аудиторних (лекції – 16 год., практичні заняття – 
16год.); самостійна робота – 58 год. 

Вимоги  
викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися 
етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно працювати з навчальною та додатко-
вою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних 
занять проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з 
дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої при-
сутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 

Лекційний матеріал 
Лекція 1 Поняття, функції та роль територіально-господарських систем в економічному розвитку країни 

Лекція 2 
Роль і функції інституціонального забезпечення економічного розвитку територіально-
господарських систем 

Лекція 3 Механізми забезпечення  економічного розвитку регіонів України в умовах децентралізації 

Лекція 4 
Основи організації економічного співробітництва в територіально-господарських системах в Укра-
їні та за кордоном 

Лекція 5 
Кращі практики організації економічного співробітництва і розвитку громад в країнах ЄС та в 
Україні 



 

Лекція 6 
Економічне співробітництво територіально-господарських систем в системі міжнародного поділу 
праці 

Лекція 7 Роль місцевих ресурсів для економічного розвитку територіально-господарських систем 

Лекція 8 
Інвестиційні механізми забезпечення економічного розвитку  територіально-господарських систем 
в Україні 

 Практичні заняття 
П. зан. 1 Визначення цілей та функцій територіально-господарських систем в економічному розвитку країни 

П. зан.  2 
Оцінка інституціонального забезпечення економічного розвитку територіально-господарських сис-
тем 

П. зан.  3 Аналіз  механізмів забезпечення  економічного розвитку регіонів України в умовах децентралізації 

П. зан.  4 
Планування способів організації економічного співробітництва в територіально-господарських си-
стемах в Україні та за кордоном 

П. зан.  5 
Аналіз практик організації економічного співробітництва і розвитку громад в країнах ЄС та в 
Україні 

П. зан.  6 
Задачі організації економічного співробітництва територіально-господарських систем в системі 
міжнародного поділу праці 

П. зан.  7 
Планування способів залучення місцевих ресурсів для економічного розвитку територіально-
господарських систем 

П. зан.  8 
Задачі визначення та оцінки ефективності інвестиційних механізмів забезпечення економічного 
розвитку  територіально-господарських систем в Україні 

Самостійна робота 
Основні питання Додаткові питання 

1. Поняття та роль територіально-господарських сис-
тем в економічному розвитку країни 

2. Функції територіально-господарських систем в на-
ціональній економіці 

3. Поняття і економічна сутність функціональних те-
риторій 

4. Роль і функції інституціонального забезпечення 

1. Сучасні теорії економічного розвитку територіально-
господарських систем в Україні та у країнах світу 

2. Кращі практики економічного розвитку територіально-
господарських систем в країнах світу 

3. Роль функціональних територій в забезпеченні розвитку 
національної економіки (зарубіжний досвід та вітчизняні 
практики) 



економічного розвитку територіально-
господарських систем 

5. Поняття інституціонального каркасу провадження 
регіонального економічного співробітництва і за-
безпечення розвитку 

6. Ключові напрями економічного розвитку територі-
ально-господарських систем в Україні та у країнах 
світу 

7. Механізми забезпечення  економічного розвитку 
регіонів України в умовах децентралізації 

8. Інструментарій стимулювання  економічного роз-
витку територіально-господарських систем в Укра-
їні в умовах децентралізації 

9. Економічне співробітництво регіонів і громад: тео-
рія і практика 

10. Основи організації економічного співробітництва в 
територіально-господарських системах в Україні та 
за кордоном 

11. Кращі практики організації економічного співробі-
тництва і розвитку громад в країнах ЄС та в Україні 

12. Основні сфери застосування угод економічного 
співробітництва громад в Україні 

13. Економічне співробітництво територіально-
господарських систем в системі міжнародного по-
ділу праці 

14. Роль місцевих ресурсів для економічного розвитку 
територіально-господарських систем 

15. Перспективи організації вітчизняного виробництва 
продуктів (послуг) на основі використання місце-
вих ресурсів 

16. Механізми стимулювання вітчизняного виробниц-

4. Економічний розвиток функціональних територій (націо-
нальний, транскордонний та міжнародний виміри) 

5. Нормативно-правове забезпечення економічного розвитку 
територіально-господарських систем 

6. Інституціональний каркас провадження регіонального 
співробітництва в Україні в умовах децентралізації 

7. Методичне забезпечення економічного розвитку територі-
ально-господарських систем: шляхи вирішення сучасних 
задач 

8. Оцінка інституціонального забезпечення економічного 
розвитку територіально-господарських систем 

9. Аналіз  механізмів забезпечення  економічного розвитку 
регіонів України в умовах децентралізації 

10. Базові типи засобів організації економічного співробітництва 
в країнах ЄС 

11.  Методи та заходи організації економічного співробітництва 
в Україні 

12. Основні сфери застосування угод економічного співробіт-
ництва громад в країнах світу 

13. Організаційно-економічні інструменти підтримки економі-
чного розвитку територіально-господарських систем 

14. Фінансові та фондові інструменти стимулювання економі-
чного розвитку територіально-господарських систем 

15.  Економічні функції громад України в транскордонному 
розподілі праці 

16. Планування способів організації економічного співробіт-
ництва в територіально-господарських системах в Україні 
та за кордоном 

17. Аналіз практик організації економічного співробітництва і 
розвитку громад в країнах ЄС та в Україні 

18. Задачі організації економічного співробітництва територі-



тва на основі співробітництва вітчизняних підпри-
ємств в громадах України 

17. Інвестиційні механізми забезпечення економічного 
розвитку  територіально-господарських систем в 
Україні 

18. Механізми і заходи стимулювання реалізації інвес-
тиційних проєктів в стратегічних видах економічної 
діяльності  в територіальних громадах 

 
 
 
 

ально-господарських систем в системі міжнародного поділу 
праці 

19. Планування способів залучення місцевих ресурсів для еко-
номічного розвитку територіально-господарських систем 

20. Огляд перспективи організації вітчизняного виробництва 
продуктів (послуг) на основі використання місцевих ресур-
сів (на прикладі громад України) 

21.  Організаційно-економічні механізми і заходи підтримки 
реалізації інвестиційних проєктів в територіальних грома-
дах України 

22. Задачі визначення та оцінки ефективності інвестиційних 
механізмів забезпечення економічного розвитку  територіа-
льно-господарських систем в Україні 
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(національний, транскордонний та міжнародний вимі-
ри) 

14. Основи організації економічного співробітництва в 
територіально-господарських системах в Україні та за 
кордоном 

15. Нормативно-правове забезпечення економічного роз-
витку територіально-господарських систем 

16. Інституціональний каркас провадження регіонального 
співробітництва в Україні в умовах децентралізації 

17. Методичне забезпечення економічного розвитку те-
риторіально-господарських систем: шляхи вирішення 
сучасних задач 

18. Оцінка інституціонального забезпечення економічно-
го розвитку територіально-господарських систем 

19. Кращі практики організації економічного співробіт-
ництва і розвитку громад в країнах ЄС та в Україні 

20. Основні сфери застосування угод економічного спів-
робітництва громад в Україні 

праці 
33. Роль місцевих ресурсів для економічного розвитку те-

риторіально-господарських систем 
34. Перспективи організації вітчизняного виробництва про-

дуктів (послуг) на основі використання місцевих ресурсів 
35. Механізми стимулювання вітчизняного виробництва на 

основі співробітництва вітчизняних підприємств в гро-
мадах України 

36. Інвестиційні механізми забезпечення економічного роз-
витку  територіально-господарських систем в Україні 

37. Механізми і заходи стимулювання реалізації інвести-
ційних проєктів в стратегічних видах економічної діяль-
ності в територіальних громадах 



 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національ-
ною 

шкалою 
90-100 А відмінно 
82-89 В 
74-81 С 

добре 

64-73 D 
60-63 Е 

задовільно 

35-59 FХ незадовільно з можливіс-
тю повторного складання Р

оз
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од
іл
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ал

ів
 д

л
я 

оц
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0-34 
F незадовільно з обов'язко-

вим повторним вивчен-
ням дисципліни Н

ар
ах

ув
ан

н
я 

ба
л

ів
 

Бали нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• Відвідування лекцій - 40% семес-

трової оцінки; 
• Самостійна робота - 20% семест-

рової оцінки; 
• Залік -  40% семестрової оцінки 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичли-
вість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а 
при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


