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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 
1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Тема 1. Основи 

місцевого 

економічного 

розвитку 

5,5 1 1 - - 3,5 8,2 0,6 0,4 - - 7,2 

2. Тема 2. 

Демокративне 

врядування 

9 1 1 - - 7 8,2 0,6 0,4   7,2 

3. Тема 3. 

Прогнозування та 

порівняльний 

аналіз у плануванні 

місцевого 

економічного 

розвитку 

6,5 1 2 - - 3,5 8,2 0,6 0,4 - - 7,2 

4. Тема 4. Маркетинг 

і брендинг 

території 

10 1 2 - - 7 8,2 0,6 0,4 - - 7,2 

5. Тема 5. Підтримка 

розвитку місцевого 

бізнесу та 

підприємництва 

10 1 2 - - 7 8,2 0,6 0,4 - - 7,2 

6. Тема 6.  Інвестиції 

як інструмент 

місцевого 

економічного 

розвитку 

6,5 1 2 - - 3,5 8,2 0,6 0,4 - - 7,2 

7. Тема 7.  Розвиток 

трудових ресурсів 9 1 1 - - 7 8,2 0,6 0,4 - - 7,2 

8. Тема 8.  Методи 

фінансування та 

оцінювання 

місцевого 

економічного 

розвитку 

12 3 2 - - 7 8,8 0,9 0,6 - - 7,3 

9. Тема 9.  

Моніторинг 

місцевого 

економічного 

розвитку та оцінка 

результатів 

6,5 2 1 - - 3,5 8,8 0,9 0,6 - - 7,3 

 Всього годин 75 12 14 - - 49 75 6 4 - - 65 
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1.2. Лекції 
 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Денна 

форма 

1   2 3 

1. Основи місцевого економічного розвитку 1 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

1.4. 

 

1.5. 

 

1.6. 

 

Визначення та контекст місцевого економічного розвитку. 

Керівні принципи місцевого економічного розвитку та їх 

важливість для економічних перетворень. 

Сприятливе середовище. 

Залучення та участь зацікавлених осіб та планування колективної 

участі. Готовність громади. 

Фінансування забезпечення ресурсами місцевого економічного 

розвитку 

Управління та інституційне забезпечення місцевого економічного 

розвитку. 

 

2. Демократичне врядування 1 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

 

2.5. 

 

2.6. 

Демокративне врядування. Критерії та принципи «доброго 

демократичного врядування». 

Демократичне врядування та демократія участі (партисипативна 

демократія). 

Форми взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю. 

Роль різних субєктів у розвитку партисипативної демократії на 

місцевому рівні. 

Партисипативне бюджетування як форма залучення громадськості 

до прийняття рішень на місцевому рівні. 

Демократичне врядування та ЗМІ. 

 

3. Прогнозування та порівняльний аналіз у плануванні місцевого 

економічного розвитку 

1 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

Демографічне прогнозування. 

Економічне прогнозування. 

Бюджетне прогнозування. 

Підготовка гендерно-орієнтованих бюджетів. 

Бенчмаркінг. 

Екологічний важіль у стратегічному плануванні. 

Методологія визначення пріоритетів стратегічного розвитку 

території. 

 

4. Маркетинг і брендинг території 1 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

 

4.6. 

Методологічні засади маркетингу територій. 

Маркетинг міста і стратегічне планування міста. 

Маркетингові дослідження. 

Цільові групи та сегментація ринку. 

Брендинг міста: пошук міської індентичності. Розроблення 

платформи бренду та концепції бренду. 

Маркетингова комунікація. 

 

5. Підтримка розвитку місцевого бізнесу та підприємництва 1 

5.1. 

5.2. 

 

5.3. 

Створення сприятлового бізнес-клімату. 

Інструменти стимулювання та підтримки малого і середнього 

бізнесу. 

Нові інструменти збереження та розвитку поточних підприємств. 
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1   2 3 

6. Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку 1 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

Роль інвестицій та інвесторів у місцевому економічному розвитку. 

Іноземні інвестиції. 

Інноваційні форми інвестицій. 

Інвестиційні проекти. 

Просування інвестиційних можливостей території. 

 

7. Розвиток трудових ресурсів 1 

7.1. 

 

7.2. 

 

Важливість кваліфікованих трудових ресурсів для місцевого 

економічного розвитку. 

Інструменти розвитку трудових ресурсів: політика уряду та 

приватний сектор. 

 

8. Методи фінансування та оцінювання місцевого економічного 

розвитку 

3 

8.1. 

 

8.2. 

 

8.3. 

 

8.4. 

 

8.5. 

Джерела та механізми фінансування місцевого економічного 

розвитку. 

Бюджетні механізми фінансування місцевого економічного 

розвитку. 

Фінансування місцевого економічного розвитку через 

міжмуніципальне співробітництво. 

Інвестиційні механізми фінансування місцевого економічного 

розвитку. 

Фінансування місцевого економічного розвитку через гранти. 

 

9.  Моніторинг місцевого економічного розвитку та оцінка 

результатів 

2 

9.1. 

 

9.2. 

 

9.3. 

Особливості моніторингу та оцінки місцевого економічного 

розвитку. 

Підходи до моніторингу стратегій і проектів місцевого 

економічного розвитку. 

Процес та етапи оцінювання місцевого економічного розвитку. 

 

 Всього годин 12 

 

1.3. Семінарські заняття 

Семінарське заняття 1 

Тема 1: Основи місцевого економічного розвитку 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Визначення та контекст місцевого економічного розвитку (МЕР). 

2. Керівні принципи МЕР та їх важливість для економічних перетворень. 

3. Сприятливе середовище. 

4. Залучення та участь зацікавлених осіб та планування колективної участі. 

Готовність громади. 

5. Фінансування забезпечення ресурсами МЕР. 

6. Управління та інституційне забезпечення МЕР. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: керівні принципи МЕР, фундаментальні складові МЕР, типологія 

зацікавлених осіб в МЕР, актуальність фінансування, чинники готовності громади, 

інституційне забезпечення МЕР. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 
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 характеристиці керівних принців МЕР; 

 складові сприятливого середовища для МЕР. 

 

Тема 2: Демократичне врядування 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Демокративне врядування. Критерії та принципи «доброго 

демократичного врядування» . 

2. Демократичне врядування та демократія участі (партисипативна 

демократія). 

3. Форми взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю. 

4. Роль різних суб’єктів у розвитку партисипативної демократії на 

місцевому рівні. 

5. Партисипативне бюджетування як форма залучення громадськості до 

прийняття рішень на місцевому рівні. 

6. Демократичне врядування та ЗМІ. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: демокративне врядування, партисипативна демократія, партисипативне 

бюджетування. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 критерії та принципи «доброго демократичного врядування»; 

 форми взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю; 

 роль різних суб’єктів у розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні; 

 суть партисипативного бюджетування; 

 демократичне врядування та ЗМІ. 

 

Ситуаційне завдання 1. 

Як альтернативу може бути використано case-study «Оцінка публічності місцевого 

самоврядування».  

Мета: ознайомитися з ідеєю вимірювання Індексу публічності місцевого 

самоврядування за методикою, яку було напрацьовано у 2011 році активістами 

громадянської мережі «Опора» у Львові, та її апробацією при аналізі ситуації в обраному 

місті.  

Інструкції: розподілити учасників на 3 команди, які оберуть обласний центр для 

оцінки. Викладач повинен призначити по одному запитанню (із перших трьох викладених 

нижче запитань) для кожної групи. Усі групи будуть також обговорювати четверте питання.  

Завдання:  

Прочитати ситуативний приклад, обговорити його та відповісти на запитання:  

1. Яку перевагу дасть вимірювання Індексу публічності для Вашого міста? Які слабкі 

сторони цього Індексу? 

2. Чи містить Індекс публічності комплексну систему показників, які дають змогу 

будь-кому регулярно оцінювати та порівнювати якість управління органами місцевого 

самоврядування та посадовими особами з погляду їхньої публічності? Які показники Ви 

додали б?  

3. Чи є Індекс публічності місцевого самоврядування профілактичною функцією щодо 

запобігання корупційним зловживанням та порушенню прав мешканців на свободу 

інформації?  

4. Оцініть діяльність місцевих органів влади у Вашому місті за допомогою Індексу та 

запропонуйте шляхи вдосконалення їх діяльності.  
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Зауважте, що Індекс публічності місцевого самоврядування є практичним 

інструментом, який дає змогу всесторонньо оцінити і порівняти рівень прозорості, 

відкритості та підзвітності муніципальних інституцій у їхній взаємодії з мешканцями, а 

також внесок основних суб’єктів місцевого самоврядування – міського голови, виконавчих 

органів і депутатів – у процес публічності.  

Попросіть кожну групу відповісти на своє запитання з обґрунтуванням, а потім 

попросіть інші групи надати додатковий коментар або висловити інші погляди. 

Порівняйте оцінку групи щодо обраного обласного центру з оцінкою, визначеною 

активістами громадянської мережі «Опора» (http://publicityindex.org/yeardata). Відзначте 

внесок основних суб’єктів місцевого самоврядування – міського голови, виконавчих органів і 

депутатів. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 3: Прогнозування та порівняльний аналіз у плануванні місцевого 

економічного розвитку 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Демографічне прогнозування. 

2. Економічне прогнозування. 

3. Бюджетне прогнозування. 

4. Підготовка гендерно-орієнтованих бюджетів. 

5. Бенчмаркінг. 

6. Екологічний важіль у стратегічному плануванні. 

7. Методологія визначення пріоритетів стратегічного розвитку території. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: трудові ресурси, прогноз доходів, доходи та видатки місцевого 

бюджету, ролі чоловіків та жінок в місті, процес формування політики, екологічно 

збалансований місцевий економічний розвиток, стратегічні цілі. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 основні принципи реалізації стратегічної екологічної оцінки; 

 вигода та витрати від впровадження стратегічної екологічної оцінки; 

 основні етапи стратегічної екологічної оцінки. 

 

Ситуаційне завдання 2. 

Оцінка можливого негативного впливу на компоненти навколишнього природного 

середовища. 

Мета: студенти мають опанувати навички оцінки можливого впливу місцевих 

стратегічних планів на компоненти навколишнього природного середовища.  

Інструкції: робота в тих самих групах. Обговорення.  

Завдання:  

1. Вибрати для оцінки один компонент навколишнього середовища регіону.  

2. Визначити основні чинники стратегічного планування впливу на обраний 

компонент навколишнього середовища.  

3. Оцінити вплив певного стратегічного плану на обраний компонент навколишнього 

середовища з використанням контрольного списку запитань. Важливо, щоб кожен член 

робочої групи відповів на всі поставлені запитання.  

4. Оцінити вплив стратегічного планування на обраний компонент навколишнього 

середовища – позитивний або негативний, короткостроковий чи довгостроковий.  
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5. З’ясувати, чи є можливим транскордонний вплив стратегічного планування на 

навколишнє середовище.  

6. Представити результати обговорення в малих групах.  

Планується, що доповідь від робочої групи буде підготовлено на основі результатів 

обговорення та формування спільного погляду на порушену проблему. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 4: Маркетинг і брендинг території 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Методологічні засади маркетингу територій. 

2. Маркетинг міста і стратегічне планування міста. 

3. Маркетингові дослідження. 

4. Цільові групи та сегментація ринку. 

5. Брендинг міста: пошук міської індентичності. Розроблення платформи 

бренду та концепції бренду. 

6. Маркетингова комунікація. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: маркетинг і брендинг територій, імідж міста, маркетингове дослідження, 

маркетингова комунікація. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 причини і умови застосування маркетингу і брендингу територій; 

 види і типи маркетингових стратегій та алгоритм міста; 

 інструмент маркетингової стратегії та прийоми її формування; 

 процес маркетингового дослідження та форма представлення результатів; 

 цілі та цільові групи у територіальному маркетингу; 

 параметри міської індентичності; 

 вирощування бренду в міському середовищі; 

 переваги і недоліки методів маркетингової комунікації, інструменти 

маркетингової комунікації. 

 

Ситуаційне завдання 3. 

Підготовка плану (методології) визначення цільових груп та вивчення їхніх потреб. 

Мета: розуміння того, як зорганізуватися для маркетингу та визначення сегменту 

ринку для просування території як продукту.  

Інструкції: учасники працюють у командах.  

Вивчення цільових груп ґрунтується переважно на досить громіздких документах – 

економічному та демографічному аналізі території. Тому для виконання завдання 

пропонуються підсумкові матеріали в графічному вигляді з економічного та демографічного 

аналізу. Завдання виконуватиметься в малих групах. Для кожної групи пропонується надати 

аналітичні матеріали про стан іншого міста.  

Завдання:  

Визначити цільові групи для залучення майбутніх мешканців міста на підставі 

наданих даних про демографічний стан території (міста):  

1. Вивчіть надані інформаційні матеріали про демографічний стан.  

2. Підготуйте список цільових груп та методів поширення інформації для них.  

3. Обґрунтуйте свій вибір.  

Визначення цільових груп є одним із найважливіших елементів розроблення 

маркетингової стратегії. Зверніть увагу студентів на необхідність сегментації ринку, 
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складення «портрету» цільової групи, оцінки готовності цільової групи до бажаної поведінки 

та рівня значущості цільової групи для міста.  

Факультативна самостійна робота: складіть методику організації навчання в цільових 

групах, що належать до адміністративної структури, яка існує у Вашому місті. Якщо 

залучаються зовнішні експерти, підготуйте технічне завдання. 

 

Семінарське заняття 4 

Тема 5: Підтримка розвитку місцевого бізнесу та підприємництва 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Створення сприятлового бізнес-клімату. 

2. Інструменти стимулювання та підтримки малого і середнього бізнесу. 

3. Нові нструменти збереження та розвитку поточних підприємств. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: бізнес-клімат, центри послуг для бізнесу, бізнес-інкубатори, соціальні 

підприємства, програми мікрокредитування, інструмент, збереження та розширення бізнесу. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 етапи дослідження бізнес-клімату (підготовчий, здійснення візитів, 

узагальнюючий); 

 приклади інструментів для бізнесу (центри послуг для бізнесу, реєстраційна иа 

інформаційна онлайн-служба для бізнесу, бізнес-інкубатори, розвиток соціальних 

підприємств, програми мікрокредитування тощо); 

 інструмент збереження та розширення бізнесу (райони розвитку бізнесу, кластери 

та ланцюжки доданої вартості, бізнес-кластери, програма перших вражень, 

програма сприяння «зеленому» бізнесу, бізнес-асоціації та торгівельно-

промислові палати тощо). 

 

Ситуаційне завдання 4. 

Роль соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу в місцевому 

економічному розвитку. 

Мета: з’ясувати значення соціального підприємництва та соціально відповідального 

бізнесу для МЕР.  

Інструкції: робота в малих групах (одні – досліджують соціальне підприємництво, 

інші – соціально відповідальний бізнес міста).  

Завдання:  

1. Які соціальні підприємства/соціально відповідальний бізнес функціонують у 

Вашому місті чи регіоні?  

2. Що необхідно зробити для заохочення розвитку таких підприємств у Вашому місті? 

3. Які умови мають створити місцеві органи влади для збереження та розвитку 

поточних підприємств?  

4. Результати обговорення в групі занотуйте на фліпчарті; оберіть спікера, який 

озвучить 5-хвилинний звіт.  

Використайте звіти для з’ясування позитивного впливу від діяльності таких видів 

місцевого бізнесу. Відзначте роль органів місцевої влади в розвитку приватного сектору. 

 

Семінарське заняття 5 

Тема 6: Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Роль інвестицій та інвесторів у місцевому економічному розвитку. 
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2. Іноземні інвестиції. 

3. Інноваційні форми інвестицій. 

4. Інвестиційні проекти. 

5. Просування інвестиційних можливостей території. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: інвестиція, інвестор, іноземні інвестицій, інноваційний процес, 

венчурний капітал, інвестиційне проектування, інвестиційні проекти, просування 

інвестиційних можливостей території. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 види інвестиційної діяльності за об’єктами інвестування; 

 основні положення інвестиційного проектування та склад інвестиційного проекту 

міста. 

Ситуаційне завдання 5. 

Аналіз ситуативного прикладу з практики / рольова гра: турецький інвестор та органи 

місцевого самоврядування.  

Мета: ідентифікувати проблемні питання та фактори залучення прямих іноземних 

інвестицій в Україну, з’ясувати роль міської ради та інших установ, важливість 

інфраструктури і майна, про яке ведуться переговори між інвесторами та урядом.  

Інструкції: розподіліть учасників на 4 групи. Кожній групі доручається одна з ролей: 

представники органів місцевої влади; міські служби (земельна, архітектури, житлова, 

теплопостачання тощо) та відомчі служби (санітарна, екологічна, пожежна, водопостачання, 

газопостачання, електромереж, зв’язку, ДАІ, МНС тощо); агенція регіонального 

економічного розвитку; турецькі інвестори.  

Завдання:  

1. Розгляньте представлену таблицю та представлений опис ситуативного прикладу. 

Використовуючи таблицю як керівництво щодо питань, які мають розглядатися, кожна група 

виконує аналіз прикладу про інвестиції, висловлюючи свої погляди.  

2. Кожна група має сформулювати пропозицію/план щодо тих заходів, яких має бути 

вжито для покращення інвестицій задля того, щоб вони краще відповідали потребам 

зацікавлених осіб і ставали обґрунтованими.  

3. Кожна група повинна призначити по одному представнику для презентації 

пропозиції/плану того, що має бути зроблено і яким способом можна задовольнити або не 

задовольнити різні інтереси зацікавлених сторін. Якщо існують розбіжності в поглядах 

різних груп, про це має бути зазначено. 

 

Семінарське заняття 6 

Тема 8: Методи фінансування та оцінювання місцевого економічного розвитку 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку. 

2. Бюджетні механізми фінансування місцевого економічного розвитку. 

3. Фінансування місцевого економічного розвитку через міжмуніципальне 

співробітництво. 

4. Інвестиційні механізми фінансування місцевого економічного розвитку. 

5. Фінансування місцевого економічного розвитку через гранти. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: механізм фінансування, бюджетування, міжмуніципальне 
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співробітництво, державно-приватне підприємництво, грантова допомога. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 класифікація джерел фінансових ресурсів МЕР; 

 механізми фінансування МЕР; 

 порівняльна характеристика міжмуніципального співробітництва; 

 основні форми державно-приватного партнерства; 

 порівняльна характеристика кредитних ресурсів МЕР. 

 

Ситуаційне завдання 6. 

Рольова гра – ситуативний приклад (кейс): «Відновлення роботи гранітного кар’єру». 

Мета: розвинути навички формування пропозицій щодо фінансування МЕР у 

конкретних ситуаціях та вміння обирати відповідні джерела фінансування МЕР.  

Інструкції: розподіліть учасників на 4 робочі групи. Кожна група буде грати свою роль 

(за вибором): мера міста А, мера сусіднього міста Б, інвестора, представників НУО, 

директора комунального підприємства – депутата міської ради міста А. Ситуативний 

приклад роздається учасникам як роздатковий матеріал.  

Завдання:  

Проаналізувати наданий кейс: 

1. Розглянути поточні механізми фінансування та альтернативи.  

2. Визначити пропозицію Вашої групи для вирішення зазначеної проблеми 

(відновлення роботи кар’єру) і пов’язаних із цим специфічних питань та очікувань кожної 

рольової групи.  

3. Зазначити можливі механізми, які можна використати для реалізації Вашої 

пропозиції, вимоги до сторін, а також фінансові аспекти, ризики та наслідки для громади.  

4. Презентувати своє рішення аудиторії.  

5. Розробити консолідоване рішення всіх груп.  

 

Семінарське заняття 7 

Тема 7: Розвиток трудових ресурсів 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Важливість кваліфікованих трудових ресурсів для місцевого 

економічного розвитку. 

2. Інструменти розвитку трудових ресурсів: політика уряду та приватний 

сектор. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: ринок праці, кваліфікаційна мапа України, участь роботавців, трудовий 

потенціал. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 тенденції на ринку праці; 

 проблеми професійно-технічної освіти як складової системи розвитку трудового 

потенціалу; 

 напрями дій органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем 

зайнятості; 

 заходи щодо підвищення участі роботавців у розвитку трудового потенціалу. 
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Тема 9: Моніторинг місцевого економічного розвитку та оцінка результатів 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Особливості моніторингу та оцінки місцевого економічного розвитку. 

2. Підходи до моніторингу стратегій і проектів місцевого економічного 

розвитку. 

3. Процес та етапи оцінювання місцевого економічного розвитку. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: моніторинг і оцінка, модель програми, логічна матриця, рівні участі.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 цілі, їх чітке формулювання (SMART) і значення для моніторингу та оцінки; 

 приклади застосування логічної схеми; 

 індикатори моніторингу МЕР. 

 

Ситуаційне завдання 7. 

Формулювання показників моніторингу.  

Мета: набути навичок формулювання показників моніторингу, що відповідають 

критеріям SMART.  

Інструкції:  

1. Розподіліть студентів на підгрупи (по 4-5 осіб).  

2. Роздайте уривок зі стратегічного плану і таблиці, що використовуються у вправі 

(див. роздатковий матеріал). Поясніть учасникам, що таблиці слід використовувати як 

керівництво для формулювання показників.  

Завдання:  

Прочитайте уривок зі стратегічного плану. Він охоплює місію, стратегічні та 

операційні цілі / проекти. Використовуючи таблицю як керівництво, запропонуйте 

індикатори для моніторингу результатів (що описують досягнення бачення / стратегічних 

цілей) та індикатори для моніторингу продуктів (що описують реалізацію операційних цілей 

/ проектів). Ці показники потрібно формулювати відповідно до SMART-критеріїв і базувати 

на доступних даних.  

Підготуйте результати на фліпчарті, беручи за основу модель, наведену в таблиці.  

Представте результати роботи групи.  

Після презентацій (кожна з яких триватиме декілька хвилин) викладач повинен 

прокоментувати виступи учасників з таких позицій: чи відображають показники діяльність? 

Чи є вони чіткими? Чи достатньо їх для моніторингу? Чи будуть виникати проблеми щодо 

безперервного отримання точної інформації? З якими труднощами Ви зіткнулися при 

виконанні цієї вправи?  

Можлива презентація практичного прикладу, наприклад, м. Кривого Рогу – щодо 

розроблення стратегічного плану та системи моніторингу й показників. 

 

1.4. Самостійна робота студентів 

Самостійна робота студента є однією з основних складових оволодіння навчальним 

матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом 

навчальної дисципліни. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно 

мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички 

прийняття управлінських рішень. Відповіді на питання повинні бути стисло законспектовані 

(у друкованому вигляді) з обов‘язковими посилання на використані джерела. 
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Тема 1.  

Основи місцевого економічного розвитку 

Надайте характеристику керівним принциам МЕР. Результати подайте у вигляді 

таблиці. 

Таблиця 1 

Сутність керівних принципів МЕР 

Назва принципу Сутність 

Стратегічно спланований процес  

Вжиття взаємоповязаних заходів у різних сферах  

Лідерська роль місцевої влади  

Сталий розвиток  

Спрямований на гендерну рівність  

Ефективне сприятливе середовище  

Партнерські стосунки  

Творчість і гнучкість  

Оієнтація на потреби бізнесу  

Орієнтація заходів на перспективу  

 

Тема 2.  

Демократичне врядування 

1. Демокративне врядування. Критерії та принципи «доброго демократичного 

врядування» . 

2. Демократичне врядування та демократія участі (партисипативна демократія). 

3. Форми взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю. 

4. Роль різних субєктів у розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні. 

5. Партисипативне бюджетування як форма залучення громадськості до прийняття 

рішень на місцевому рівні. 

6. Демократичне врядування та ЗМІ. 

 

Тема 3. 

Прогнозування та порівняльний аналіз у плануванні місцевого економічного 

розвитку 

1. Провести порівняльну характеристику екологічної експертизи та стратегічної 

екологічної оцінки. Результати подайте у вигляді таблиці. 

Таблиця 2 

Порівняльна характеристику екологічної експертизи та стратегічної екологічної 

оцінки 
 

Екологічна експертиза Стратегічна екологічна оцінка 

… … 

Оцінка впливу проектів діяльності на 

довкілля 

Оцінює впливи офіційних програм і планів на 

довкілля 

… … 

 

2. Проаналізувати особливості застосування стратегічної екологічної оцінки, в 

залежності від методологічного етапу. Результати подайте у вигляді таблиці. 
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Таблиця 3 

Застосування стратегічної екологічної оцінки на методологічних етапах 
 

Методологічний етап Суть  

1. Підготовчий етап  

2. Визначення сфери охоплення системи  екологічної оцінки  

3. Оцінка екологічної ситуації на території регіону  

4. Провадження системи  екологічної оцінки  

5. Розроблення документації з системи  екологічної оцінки та 

передача на затвердження 

 

6. Моніторинг фактичного впливу впровадження стратегії на 

довкілля 

 

 

 

Тема 4. 

Маркетинг і брендинг території 

1. Маркетинг міста і стратегічне планування міста. 

2. Маркетингові дослідження. 

3. Цільові групи та сегментація ринку. 

4. Брендинг міста: пошук міської індентичності. Розроблення платформи 

бренду та концепції бренду. 

5. Маркетингова комунікація. 

 

Тема 5. 

Підтримка розвитку місцевого бізнесу та підприємництва 

1. Інструменти стимулювання та підтримкт малого і середнього бізнесу. 

2. Нові інструменти збереження та розвитку поточних підприємств. 

 
 

Тема 6. 

Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку 

1. Здійсність характеристику видів інвестиційної діяльності за об’єктами 

інвестування. Результати подайте у вигляді таблиці. 

Таблиця 5 

Види інвестиційної діяльності за об’єктами інвестування 

Вид інвестиційної діяльності Суть  

1. Корпоративне інвестування  

- стратегічне  

- фінансове  

- портфельне  

2. Лізинг  

3. Капітальне будівництво  

4. Інноваційна діяльність  

5. Концесійна діяльність  

 

2. Опишіть складові інвестиційного проекту міста. Результати подайте у вигляді 

таблиці. 
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Таблиця 6 

Склад інвестиційного проекту міста 

Складова інвестиційного проекту Описова частина 

1. Економічний опис (бізнес-план і матеріали для його 

обґрунтування) 

 

2. Технічна документація  

3. Технологічна документація  

4. Контрактне супроводження (набір укладених або 

підготовлених контрактів (договорів) або інших форм 

закріплення майбутніх відносин між учасниками проекту) 

 

5. Експертне супроводження (набір експертних висновків, 

оцінок або інших форм подання думок фахівців (фізичних 

або юридичних осіб), компетентних в оцінці процесів і 

явищ, з якими буде пов'язана реалізація проекту) 

 

6. Інші документи, їх копії або аналітичні матеріали, що 

характеризують учасників проекту. 

 

 

Тема 7. 

Розвиток трудових ресурсів 

1. Важливість кваліфікованих трудових ресурсів для місцевого 

економічного розвитку. 

2. Інструменти розвитку трудових ресурсів: політика уряду та приватний 

сектор. 

 

Тема 8. 

Методи фінансування та оцінювання місцевого економічного розвитку 

1. Прокласифікуйте джерела фінансових ресурсів МЕР. Результати подайте у вигляді 

таблиці. 

Таблиця 7 

Класифікація джерел фінансових ресурсів МЕР 

Критерії класифікації Види джерел фінансових ресурсів 

  

 

2. Наведіть інформацію про механізми фінансування МЕР. Результати подайте у 

вигляді таблиці. 

Таблиця 8 

Механізми фінансування МЕР 

Д
ж

ер
ел

а 

 Методи 

Доходні Видаткові 

Бюджетні   

Інвестиційні   

Кредитні   

Грантові   

 

3. Порівняйте переваги та недоліки міжмуніципального співробітництва. Результати 

подайте у вигляді таблиці. 

 

Таблиця 9 

Порівняльна характеристика міжмуніципального співробітництва 
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Переваги Недоліки 

  

 

4. Наведіть інформацію про основні форми державно-приватного партнерства. 

Результати подайте у вигляді таблиці. 

Таблиця 10 

Основні форми державно-приватного партнерства 

Форма Сутність та особливості Права і ризики 

Концесія   

Інші договори (контракти)   

Спільні підприємства   

 

5. Порівняйте переваги та недоліки кредитних ресурсів МЕР. Результати подайте у 

вигляді таблиці. 

Таблиця 11 

Порівняльна характеристика кредитних ресурсів МЕР 

Кредитні ресурси Переваги Недоліки 

Облігаційні позики   

Револьверний фонд   
 

Тема 9. 

Моніторинг місцевого економічного розвитку та оцінка результатів  

1. Проаналізуйте цілі оцінювання МЕР. Результати подайте у вигляді таблиці. 

Таблиця 12 

Цілі оцінювання МЕР 

Ціль Ключове питання 

1. Відповідальність  

2. Ефективність  

3. Результативність  

4. Стійкість  

5. Вплив  

 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

1.5.1. Умови виконання завдань 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі реферату або у формі  індивідуальних 

науково-дослідних завдань (ІНДЗ).  

Завдання у формі ІНДЗ обирається студентом добровільно на початку семестру. 

Виконання індивідуального завдання у формі ІНДЗ передбачає: 

- підбір та опрацювання літератури за темою; 

- складання плану і виконання роботи (вступ, перше питання - розкриття теоретичних 

аспектів проблеми, виклад основних ідей та пропозицій авторів; друге питання - аналіз 

фактичних та статистичних даних; висновки; список використаної літератури та 

інформаційних джерел); 

- презентація ІНДЗ на практичних заняттях (виступ до 5 хвилин).  

Завдання у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за 

студентом викладачем протягом семестру і виконується за усталеними вимогами.  
 

1.5.2. Теми завдань 

Тематика рефератів 
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1. Модель демографічної екосистеми.  

2. Складові ресурсного комплексу сучасного міста. 

3. Міжнародний поділ праці як складова глобалізації економічного розвитку. 

4. Територіальна та внутрігалузева спеціалізація у промисловому виробництві 

регіонів.  

5. Роль промислової кооперації в економічному зростанні держави.  

6. Кількісна та якісна оцінка економічна оцінка природних ресурсів та  природних 

умов. 

7. Відтворення людського потенціалу країни та його регіональні особливості. 

8. Природно-ресурсні чинники розвитку місцевої економіки. 

9. Трудоресурсний фактор сталого розвитку місцевої економіки. 

10. Споживчий чинник розвитку місцевої економіки. 

11. Транспортний чинник розвитку місцевої економіки.  

12. Аналіз і прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку міста в 

умовах переходу до ринку. 

13. Становлення нових форм місцевого розвитку в умовах трансформації 

економіки. 

14. Ресурсозбереження як чинник підвищення ефективності суспільного і територіального 

виробництва.  

15. Основні передумови місцевого економічного розвитку. 

16. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система 

екологічної інформації.  

17. Напрямки робіт по взаємодії міста з іншими територіями у сфері виробництва 

товарів, послуг та інших видів діяльності. 

18. Економічна інтеграція міст України в європейську світову структуру. 

19. Економічний механізм управління природоохоронною діяльністю. 

20. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції.  

 

1.5.3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань 

Метою виконання рефератів і творчих наукових завдань є закріплення і систематизація 

студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи. 

Для виконання рефератів і творчих наукових завдань студенти повинні використовувати 

законодавчі та підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну 

літературу, статистичні дані, аналітичну інформацію органів управління, а також практику та 

специфіку діяльності установ.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання 

виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента.  Тема ІНДЗ у формі 

творчої роботи обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем 

на початку семестру. Тема ІНДЗ у формі реферату обирається студентом добровільно або 

закріплюється за студентом викладачем протягом семестру.  

  Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на 

папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних 

берегів : лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм. 

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати: 

реферату – 5-7,  творчої наукової роботи  – 14-16 сторінок друкованого тексту шрифтом 

Times New Roman кеглем 14 з півторачним міжрядковим інтервалом. 

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з 

титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється. В тексті реферату вступ, 

розділи та висновки структурно не виділяються. Після тексту реферату подається список 

використаних джерел, нижче якого рукописним способом зазначаються дата виконання 

реферату і особистий підпис студента.  
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1.6. Підсумковий контроль  

1.6.1. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Визначення та контекст МЕР. 

2. Керівні принципи МЕР та їх важливість для економічних перетворень. 

3. Сприятливе середовище. 

4. Залучення та участь зацікавлених осіб та планування колективної участі. 

Готовність громади. 

5. Фінансування забезпечення ресурсами МЕР. 

6. Управління та інституційне забезпечення МЕР. 

7. Демокративне врядування. Критерії та принципи «доброго демократичного 

врядування» . 

8. Демократичне врядування та демократія участі (партисипативна демократія). 

9. Форми взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю. 

10. Роль різних субєктів у розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні. 

11. Партисипативне бюджетування як форма залучення громадськості до прийняття 

рішень на місцевому рівні. 

12. Демократичне врядування та ЗМІ. 

13. Демографічне прогнозування. 

14. Економічне прогнозування. 

15. Бюджетне прогнозування. 

16. Підготовка гендерно-орієнтованих бюджетів. 

17. Бенчмаркінг. 

18. Екологічний важіль у стратегічному плануванні. 

19. Методологія визначення пріоритетів стратегічного розвитку території. 

20. Методологічні засади маркетингу територій. 

21. Маркетинг міста і стратегічне планування міста. 

22. Маркетингові дослідження. 

23. Цільові групи та сегментація ринку. 

24. Брендинг міста: пошук міської індентичності. Розроблення платформи бренду 

та концепції бренду. 

25. Маркетингова комунікація. 

26. Створення сприятлового бізнес-клімату. 

27. Інструменти стимулювання та підтримкт малого і середнього бізнесу. 

28. Інструменти збереження та розвитку поточних підприємств. 

29. Роль інвестицій та інвесторів у місцевому економічному розвитку. 

30. Іноземні інвестиції. 

31. Інноваційні форми інвестицій. 

32. Інвестиційні проекти. 

33. Просування інвестиційних можливостей території. 

34. Важливість кваліфікованих трудових ресурсів для місцевого економічного 

розвитку. 

35. Інструменти розвитку трудових ресурсів: політика уряду та приватний сектор. 

36. Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку. 

37. Бюджетні механізми фінансування місцевого економічного розвитку. 

38. Фінансування місцевого економічного розвитку через міжмуніципальне 

співробітництво. 

39. Інвестиційні механізми фінансування місцевого економічного розвитку. 

40. Фінансування місцевого економічного розвитку через гранти. 
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41. Особливості моніторингу та оцінки місцевого економічного розвитку. 

42. Підходи до моніторингу стратегій і проектів місцевого економічного розвитку. 

43. Процес та етапи оцінювання місцевого економічного розвитку. 

 

1.6.2. Приклад залікового білету 

1. Демократичне врядування та ЗМІ.  

2. Інвестиційні механізми фінансування місцевого економічного розвитку. 

3. Просування інвестиційних можливостей території. 
 

 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 

Вивчення  

навчальної дисципліни 

    

 До 100 балів  

    

   

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

   

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

   

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 До 25 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

   

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

   

    

До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

 +  

Додаткові бали 

 

 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості 

лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та 

права.   
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З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 6 лекційних занять за денною 

формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

№ з/п Форма навчання Кількість лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 

1. Денна 6 1,6 3,2 4,8 6,4 8,4 10,0 

 

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 7 семінарських занять за 

денною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному 

студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 

5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів, наведено в наступній таблиці: 

 

9 тем Номер теми Усього балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальна кількість 

балів за самостійну роботу 

1 3 1 3 3 2 3 3 1 20 

 

 

3. Рекомендовані джерела 

3.1.Основні джерела 

3.1.1.Нормативно-правові акти 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами, внесеними Законами 

України від 08.12.2004 № 2222-IV, від 01.02.2011 № 2952-VI, від 19.09.2013 № 586-VII,  від 

21.02.2014 № 742-VII,  від 02.06.2016 № 1401-VIII, від 07.02.2019 № 2680-VIII, від 03.09.2019 

№ 27-IX) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

%D0%B2%D1%80. 

3. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 

р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: /  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-

18#Text 

4. Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку: 

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 224 від 

29.07.2002 р. – [Електронний ресурс] Режим доступу : www.rada.gov.ua. 

5. Порядок розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації 

регіональних стратегій розвитку: Постанова КМУ № 1186 від 16.11.2011 р. – [Електронний 

ресурс] Режим доступу : www.kmu.gov.ua. 

6. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України: Закон України від 23 берез. 2000 року № 1602 // Офіційний 

Вісник України, 2000. – №16. – С. 21.  

7. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лют. 2015 

року № 156-VIII – [Електронний ресурс]. – Режим доступу http:// www.rada.gov.ua. 

8. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року Постанова КМУ від 6 серпня 2014 р. №385. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-18/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-18/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-18/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran2#n2
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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9. Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації: 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 31 берез. 2016 р. № 79 [Електронний ресурс ] // Режим доступу: 

http://www. minregion.gov.ua/wp-content/uploads/ 2016/05/Nakaz-Minregionu.-79_31.03.16.pdf. 

10. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 

11. Європейська хартія місцевого самоврядування. Дата ратифікації: 15 липня 1997 

р. Редакція від 16.11.2009 р. (Додатковий протокол про право участі у справах місцевого 

органу влади), ратифіковано в Україні 02.09.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036 

 

3.1.2. Література 

12. Вступ до місцевого економічного розвитку. Місцевий економічний розвиток – 

шлях до процвітання громади : Посібник з основ теорії і практики МЕР / Джордж Едвард 

(Тед) Треллер, керівник авторського колективу / Перекл. з англ. – Федерація канадських 

муніципалітетів / Проект «Місцевий економічний розвиток міст України», 2014. – 119 с. 

13. Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку. 

Навчальний посібник / В. В. Мамонова, Н. І. Балдич, Н. М. Гринчук [та ін.]; за заг. ред. Л. 

Чорнія. – К. : Центр громадської експертизи, проект «Місцевий економічний розвиток міст 

України», 2013. – 176 с. 

14. Джон П. Кретцман, Джон Л. Малкнайт «Розбудова громад за рахунок 

внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади»; переклад з англ. – 

К. : Четверта хвиля, 2006. – 256 с.  

15. Екологічний баланс стратегічних ініціатив та проектів (інтеграція екологічних 

аспектів у стратегічне планування та діяльність за проектом): практичне керівництво / Віктор 

Kaрамушка. – К. : видавничий дім K.I.S., 2012. – 138 с.  

16. Інституції місцевого економічного розвитку: концепція, особливості, діяльність 

/ за ред. Л. Чорнія. – К. : Центр громадської експертизи, проект «Місцевий економічний 

розвиток міст України», 2014. – 144 с.  

17. Міжмуніципальне співробітництво: навч. посіб. / уклад.: В. Вакуленко, О. 

Ігнатенко, Г. Борщ, О. Курт, Ф. Тідек, Т. Журавель. – К. : вид-во НАДУ, 2011. – 329 c. 

18. Місцева демократія в Україні: нові стандарти / Укр. незалеж. центр політ. 

дослідж. : М. В. Лациба, І. М. Лукеря, О. Л. Ващук-Огданська. – К. : агентство «Україна», 

2013. – 236 с.  

19. Сергієнко О. І. «Громадська участь / залучення громадян. Депутатська 

діяльність в округах (навчальний модуль)» / Олександр Сергієнко, Олег Ватаманюк. – К. : 

ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 92 с. 

20. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах 

громадської участі. Практичний посібник / В. М. Вакуленко, О. В. Берданова, Н. М. Гринчук, 

В. С. Колтун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук. – К. : 2017. – 134 с. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

21. Активізація громадського бюджету у Вінниці: дослідження щодо результатів  

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» в 2017 році / А. Дремлюга, С. 

Дремлюга, В. Хорошев, О. Деревянченко. –  http://www.vmr.gov.ua/ContentLibrary/8c2e82c4-

a7d1-45ba-8488-a6621ba4aeb3/4650/%d0%90%86%d1%96%202017.pdf. 

22. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / под ред. Кейта Динни; пер. 

с англ. Веры Сечной. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 336 с.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://www.vmr.gov.ua/ContentLibrary/8c2e82c4-a7d1-45ba-8488-a6621ba4aeb3/4650/%d0%90%86%d1%96%202017.pdf
http://www.vmr.gov.ua/ContentLibrary/8c2e82c4-a7d1-45ba-8488-a6621ba4aeb3/4650/%d0%90%86%d1%96%202017.pdf
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23. Відкрите врядування в Україні: виклики та пропозиції змін, http://ti-

ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/og_scorecard_ua.pdf.  Індекс публічності місцевого 

самоврядування, http://publicityindex.org/metodologiya/.  Reform Support Center at the Cabinet of 

Ministers, http://centre-reform.org/novini/ Ukraine | Country report | Nations in Transit | 2016 – 

Freedom House, https://freedomhouse.org/report/nations-transit/.../ukrain 

24. Грантрайтинг: метод. рек. для органів публічної влади щодо написання 

проектних заявок / Авт. кол.: О. С. Зінченко, О. В. Кулініч, П. Ю. Куліш; за заг. ред. О. В. 

Кулініча. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Х. : Золоті сторінки, 2015. – 80 с.  

25. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в 

Україні та за кордоном / Винницький Б., Лендьел М., Онищук Б., Сегварі П. – К. : «К.І.С.», 

2008. – 146 с.  

26. Засоби масової інформації і політика: навчальний посібник. За наук. ред. док. 

наук держ. упр. О. В. Радченка; редактор-упорядник М. Д. Городок [автори-упоряд.: С. В. 

Герасимчук, М. Д. Городок, Ю. В. Микитюк]; вид. 11-те, доп. і перероб. – К. : вид-во 

«Березовська», 2016. – 48 с. 

27. Звіт про проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії розвитку 

Дніпропетровської області на період до 2020 року: проект. Доступно за адресою: 

http://oblrada.dp.ua/strateg. 

28. Плоский К. Аналітичний звіт «Партиципаторний бюджет» / Проект ПРОМІС, 

Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства 

міжнародних справ Канади. – К. : 2016. – 45 с. – 

http://www.pauci.org/upload/files/Participatory_Budget_Dec2016.pdf. 

29. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого 

самоврядування / О. Кобзарев / Асоціація міст України. – К. : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ 

ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с.  

 

 

4. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу – 

https://www.president.gov.ua 

2. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу - http:// www.rada.gov.ua. 

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу – https://www.kmu.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: www.minfin.gov.ua.  

5. Офіційний сайт Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http://www.mon.gov.ua. 

6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу -http://www.nbuv.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freedomhouse.org/report/nations-transit/.../ukrain
http://oblrada.dp.ua/strateg
http://www.pauci.org/upload/files/Participatory_Budget_Dec2016.pdf
https://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua./
http://www.mon.gov.ua/
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_______________________ І.Б. Ковтун 
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Схвалено кафедрою публічного управління та адміністрування 05 жовтня 

2020 року, протокол № 2. 

 

Завідувач кафедри _____________________ Е.В. Щепанський 

05 жовтня 2020  року 

 

Декан факультету управління та економіки   

_______________________ Т.В. Терещенко 

05 жовтня 2020  року 

 

 

Погоджено методичною радою університету 22 жовтня 2020 року, 

протокол № 2. 

 

Голова методичної ради _________________ І.Б. Ковтун 

 

22 жовтня 2020  року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 1,1 ум.др.арк. 


