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Про кафедру 

     

Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

Створено у 

1994 році. 

Основні 

напрями 

діяльності:  

організація 

навчальної, 

методичної 

та наукової 

роботи з 

розвитку 

місцевого 

самовряду-

вання, 

регіональної 

політики та 

управління 

населеними 

пунктами 



Викладачі кафедри 

   На кафедрі працює 21 викладач, з яких: 
 

   -   8 докторів наук (з них 5 професорів,  3 доценти)  

   - 13 кандидатів наук (з них 12 доцентів),  

   у т. ч. 6 докторів та 7 кандидатів наук  

   з державного управління 
 

•    2 заслужені діячі науки і техніки,  

•    2 заслужені працівники освіти,  

•    заслужений економіст,  

•    заслужений юрист, 

•    заслужений лікар України 



Викладачі кафедри 

ВАКУЛЕНКО  

 Володимир Миколайович 
к.держ.упр., доцент, завідувач кафедри, 
Заслужений працівник освіти України 

ВАСИЛЬЄВА  

 Наталія Вікторівна 
д.держ.упр., доцент, професор кафедри 
 

ДЕГТЯРЬОВА  

 Ія Олександрівна 
д.держ.упр., доцент, професор кафедри 

ІГНАТЕНКО  

 Олександр Семенович 
д.т.н., професор, професор кафедри,  
Заслужений діяч науки і техніки України 

КОЛТУН  

 Вікторія Семенівна 
д.держ.упр., доцент, доцент кафедри 

КРИЗИНА  

 Наталія Павлівна 
д.держ.упр., професор, професор кафедри 

Заслужений лікар України 



Викладачі кафедри 

КУЙБІДА  

 Василь Степанович 
д.держ.упр., професор, професор кафедри 

Заслужений юрист України 

ЛЕБЕДИНСЬКА  

 Ольга Юріївна 
д.держ.упр., професор, професор кафедри, 
Заслужений працівник освіти України 

ОРЛАТИЙ  

 Михайло Кузьмович 
д.е.н., професор, професор кафедри,  
Заслужений діяч науки і техніки України 

БЕРДАНОВА  

 Ольга Володимирівна 
к.е.н., доцент, доцент кафедри 

 

БОРЩ  

 Григорій Андрійович 
к.держ.упр., доцент, доцент кафедри 

 

ВАЛЕНТЮК 

 Інна Вікторівна 
к.держ.упр., доцент, доцент кафедри 

 

ГРИНЧУК  

 Наталія Михайлівна 
к.е.н., доцент, доцент кафедри, заступник 
завідувача кафедри 



Викладачі кафедри 

ДЕРУН  

   Тетяна Миколаївна 
к.держ.упр., доцент, доцент кафедри 

 

ДЕХТЯРЕНКО  

 Юрій Федорович 
к.е.н., доцент, доцент кафедри 

Заслужений економіст України 
 

КОВАЛЬ  

 Олег Михайлович 
к.держ.упр., доцент, професор кафедри 
 
 

ЛЕЛЕЧЕНКО  

 Анжела Павлівна 
к.держ.упр., доцент, доцент кафедри 

 

СИЧ  

 Наталія Анатоліївна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

 

ТИТАРЕНКО  

 Олександр Михайлович 
к.держ.упр., доцент кафедри 

 

ЮЗЕФОВИЧ  

 Владислава Володимирівна 
к.е.н., доцент, доцент кафедри 

 



Аспірантура, докторантура  

Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

  Для тих, хто хоче займатися науковими дослідженнями  
 після закінчення магістратури! 

 

Починаючи з 1999 р. на кафедрі захистили: 

–  14 докторських дисертацій 

–  54 кандидатські дисертації 

Зараз на кафедрі здійснюється підготовка: 

–    3 докторантів  

–  30 аспірантів 

 

Основні напрями наукових досліджень кафедри: 

• муніципальний менеджмент 

• територіальний розвиток 

• децентралізація влади 

• маркетинг територій 

• місцеве самоврядування 

• регіональне управління та регіональна політика 

• регіональна і міська економіка та інші 

 



Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

Спеціалізація  
 

УПРАВЛІННЯ  
РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 



Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

  

Місія – підготовка лідерів у сфері регіонального управління, 
спроможних генерувати ідеї та брати відповідальність за подолання 
викликів, які постають перед регіонами, фахівців із системним 
мисленням, здатних забезпечувати регіональний розвиток, здійснювати 
управління процесами децентралізації та демократичного врядування, 
організовувати координовану діяльність в умовах багаторівневого 
управління. 

Спеціалізація  УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 



Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

1.    Методологія регіонального управління  
2.    Інституційне забезпечення регіонального розвитку  
3.    Ресурсний та економічний потенціал регіону  
4.    Прогнозування та просторовий розвиток регіону  
5.    Стратегічне планування сталого розвитку регіону  
6.    Інфраструктурні регіональні проекти  
7.    Маркетинг територій та інноваційні технології  
8.    Фінансове забезпечення регіонального розвитку  
9.    Антикризові технології та логістика в регіональному управлінні  
10. Моніторинг, оцінювання і контроль у регіональному управлінні 

 

Дисципліни спеціалізації   

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 



Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

Спеціалізація  
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 



Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

Місія – підготовка посадових і виборних осіб місцевого 

самоврядування, службовців органів місцевого самоврядування, 

представників громадського сектору, здатних забезпечувати 

демократизацію суспільного життя як необхідну передумову 

становлення громадянського суспільства. 

Спеціалізація МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 



Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

1.    Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування  

2.    Місцеві вибори та служба в органах місцевого самоврядування  

3.    Регламенти, процедури і рішення органів місцевого самоврядування  

4.    Демократія участі та комунікації в місцевому самоврядуванні  

5.    Місцевий економічний розвиток  

6.    Планування розвитку територіальної громади  

7.    Управління комунальною власністю  

8.    Бюджетна політика на місцевому рівні  

9.    Організація надання послуг населенню  

10.  Співробітництво територіальних громад  

Дисципліни спеціалізації 

 МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 



Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

Спеціалізація  
 

УПРАВЛІННЯ МІСТОМ  



Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

Місія – професійна підготовка корпусу висококваліфікованих, 

відповідальних фахівців з управління сучасним містом, спроможних 

розробляти, аналізувати і реалізовувати стратегію розвитку міста та 

місцеву політику, творчо, ефективно й результативно виконувати 

управлінські функції, сприяти інноваційним процесам в системі 

управління містом з метою забезпечення його 

конкурентоспроможності та сталого розвитку на основі світових 

стандартів. 

 

 

 

Спеціалізація УПРАВЛІННЯ МІСТОМ 



Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

1.   Місто як об’єкт управління 

2.   Управління міськими територіями  

3.   Стратегії міського розвитку 

4.   Фінансові механізми розвитку міста  

5.   Стимулювання економічного розвитку міста 

6.   Управління соціальними процесами в місті  

7.   Розвиток міської інфраструктури  

8.   Екологізація міського розвитку  

9.   Конкурентоспроможність та брендінг міста  

Дисципліни спеціалізації УПРАВЛІННЯ МІСТОМ 



Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

Спеціалізація 
 

 “БАГАТОРІВНЕВЕ ВРЯДУВАННЯ” 
(Інститут вищих керівних кадрів) 



Місія – підготовка інноваційно орієнтованих та ініціативних 

вищих керівних кадрів, спроможних здійснювати діяльність в 

межах інклюзивних моделей управління державою, а саме за 

участю політичних, соціальних та економічних партнерів 

наднаціонального, національного, регіонального та місцевого 

рівнів протягом усього циклу політики задля отримання спільних 

додаткових ефектів і результатів. 

Спеціалізація  “БАГАТОРІВНЕВЕ ВРЯДУВАННЯ” 



1. Багаторівневе врядування: збалансований розвиток і сервісно-
орієнтована державна політика  

2. Інституційне забезпечення багаторівневого врядування  

3. Вертикально-горизонтальна взаємодія в багаторівневому врядуванні  

4. Лідерство у багаторівневому врядуванні  

5. Процес прийняття й процедури ухвалення рішень у багаторівневому 
врядуванні  

6. Інструменти багаторівневого врядування та реалізація державної 
політики  

7. Формування та реалізація стратегій і програм у багаторівневому 
врядуванні  

8. Проекти багаторівневого врядування  

9. Міжрегіональне, транскордонне і міжмуніципальне співробітництво  

10.Електронне багаторівневе врядування  

11.Моніторинг та оцінювання політики в системі багаторівневого врядування  

12.Європейські практики багаторівневого врядування  

Дисципліни спеціалізації   

“БАГАТОРІВНЕВЕ ВРЯДУВАННЯ” 



Наукові та науково-методичні видання  

Кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

 

• 10 підручників 

• 29 навчальних посібників 

• 50 монографій 

• 36 брошур 

•   3 довідники 

• 28 навчально-методичних рекомендацій 

 

 

Кафедрою засновано науково-практичний 

загальнонаціональний журнал  

“Управління  сучасним  містом” 
визнаний ВАК України фаховим у галузях наук  

“Державне управління” та “Економіка” 



Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та 

управління містом 

• Адміністративно-територіальний устрій країн ЄС (навчальний 
посібник, 2015) 
 

• Регіональне управління (підручник, 2014) 
 

• Ресурсний потенціал регіону (навчальний посібник, 2014) 
 

• Загальні засади місцевого самоврядування в Україні (підручник, 
2011) 
 

• Управління сучасним містом (підручник, 2009) 
 

• Інструменти регіонального розвитку в Україні (навчальний посібник, 
2013) 
 

• Міжмуніципальне співробітництво (навчальний посібник, 2012) 
 

• Стратегічне планування місцевого розвитку (практичний посібник, 
2012) 

Окремі науково-методичні  

видання кафедри  



Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та 

управління містом 

• КНДУ «НДІРОМ» 

• Національна академія аграрних наук України 

• Національний транспортний університет 

• Національний аграрний університет 

• Науково-дослідний інститут аграрної економіки УААН 

• Інститут громадянського суспільства 

• Асоціація міст та громад України 

• Асоціація районних та обласних рад 

• Лондонський столичний університет  

• Карлтонський університет (Канада) 

• Університет Торонто (Канада) 

• Мережа інститутів та шкіл державного управління Центральної та 

Східної Європи (NISPAcee) 

• Фонд місцевої громади Жемайтії, м.Тельшяй, Литовська Республіка 

• Університет Кобе Гакуїн (Японія) 

 

Наукові, експертні та громадські зв’язки 



ДЯКУЄМО  ЗА  УВАГУ! 

 

 

 

 

 

 

 

(044) 456-82-77        

http://ukrregion.org.ua  

mistoua@gmail.com 


