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1. Опис навчальної дисципліни 

 

1. Шифр і назва галузі знань –  28 Публічне управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 281 Публічне управління та адміністрування 

3. Назва спеціалізації – Територіальне управління та місцеве 

самоврядування 

4. Назва дисципліни – Стратегічне управління 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – МППВ 2.1 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– освітній рівень магістра 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – перший 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 2,5/ 75 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 26 

 % від загального обсягу – 35 

 лекційні заняття (годин) – 12 

 % від обсягу аудиторних годин – 46 

 практичні заняття (годин) – 14 

 % від обсягу аудиторних годин – 54 

 самостійна робота (годин) – 49 

 % від загального обсягу – 65 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2,0 

 самостійної роботи – 3,8 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 10 

 % від загального обсягу – 13 

 лекційні заняття (годин) – 6 

 % від обсягу аудиторних годин – 60 
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 семінарські заняття (годин) – 4 

 % від обсягу аудиторних годин – 40 

 самостійна робота (годин) – 65 

 % від загального обсягу – 87 

 тижневих годин:  - 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – Залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – МППО 6. Євроінтеграція, міжнародне 

публічне управління та безпека, 

МППО 4. Економіка і врядування, 

МППО 5. Публічна служба 

 2) супутні дисципліни – МППО 1. Публічна політика, 

МППО 4. Економіка і врядування, 

МППО 5. Публічна служба 

 3) наступні дисципліни – МППО 8. Децентралізація та розвиток 

місцевого самоврядування 

МППВ 4. Управління ресурсами 

- 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) називати зацікавлених сторін та різні установи, які потрібно залучити до місцевого 

економічного розвитку; основні перешкоди в діяльності інституцій місцевого 

економічного розвитку; критеріїв і принципів «доброго демократичного врядування»; 

структуру бюджету: доходи, трансферти, податки та збори;   

1.2) виявляти основні характеристики та індикатори бізнес-клімату; перешкоди і 

запропонувати шляхи їх подолання у відносинах між усіма учасниками, які беруть 

участь у процесі збереження та розширення місцевого бізнесу, а також роль органів 

місцевої влади у просуванні цих інструментів; потреби інвестора в земельних 

ділянках, а також роль земельних ділянок у залученні інвестицій; потреби в розвитку 

відповідних навичок робочої сили для підтримки напрямів економічного розвитку; 

потребу серед роботодавців якостей робочої сили; 

1.3) називати переваги, ризики та перешкоди впровадженню міжмуніципального 

співробітництва. 

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

 

2.1) пояснювати зміст та сутність демократичного врядування; сутність демократії участі; 

завдання керівників та органів місцевого самоврядування в розвитку партисипації; 

систему маркетингової комунікації на рівні міста; сутність венчурного капіталу та 

венчурного бізнесу;  
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2.2) визначити різні ролі суб’єктів у розвитку партисипативної демократії на місцевому 

рівні; мету, зміст і форму бізнес-плану та пропозиції інвестиційного проекту; 

особливості моніторингу та оцінки МЕР;  

2.3) з’ясовувати роль ЗМІ в розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні; 

призначення й алгоритм створення інституцій, діяльність яких сприятиме створенню 

місцевого бізнесу; роль прямих іноземних інвестицій у місцевому економічному 

розвитку  порівняно з розширенням бізнесу; 

2.4) пояснювати методику визначення пріоритетних цілей стратегії; значення і важливість 

бренду міста як інструменту місцевого економічного розвитку; концепцію 

інтелектуальних інвестицій та інтелектуальної власності;  фінансування проектів 

місцевого економічного розвитку у рамках державно-приватного партнерства; логічну 

матрицю для програм і проектів місцевого економічного розвитку;  

2.4) виділяти інтереси органів місцевої влади, місцевого бізнесу, населення та інвесторів. 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) використовувати знання щодо організації функцій місцевого економічного розвитку у 

місті; методи збору інформації щодо потреб цільових груп; процесу брендингу міста 

(етапи, методи, учасники); діяльності органів місцевого самоврядування в питаннях 

взаємодії з інвесторами та проектами; веб-сайти та іншу інформаційну підтримку для 

просування інвестицій та взаємодії учасників інвестиційного процесу; 

3.2) визначати місію й бачення міста; цільові групи для маркетингу міста;   

3.3) готувати технічне завдання для написання маркетингової стратегії. 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) порівнювати рівні демократії участі; форми взаємодії органів місцевого 

самоврядування з громадськістю та особливості кожної з них; матрицю повідомлень 

для цільових груп; підходи до розроблення бренд-платформи та концепції бренду; 

фундаментальні концепції підтримки місцевого бізнесу; концепції й форми інновацій 

та інноваційного прогресу; суть моніторингу та оцінки; 

4.2) виділяти інструменти збереження та розширення поточних суб’єктів господарювання; 

фактори просування прямих іноземних інвестицій у міста України; тенденції в 

регулюванні інноваційної діяльності в Україні;  

4.3) порівнювати ланцюг доданої вартості та кластерний підхід; принципи та практики 

партнерства між державним і приватним секторами для розвитку трудових ресурсів; 

джерелами фінансування операцій місцевого економічного розвитку; вітчизняний та 

міжнародний досвід фінансування місцевого економічного розвитку. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) виокремлювати інструменти та методологію роботи органів місцевого 

самоврядування зі ЗМІ; 

5.2) визначити особливості проведення, етапи та процеси реалізації екологічної оцінки; 

взаємозв’язок між стратегічним плануванням та маркетингом території;  

5.3) виявити найпоширеніші інструменти створення малого і середнього бізнесу в Україні 

та в інших країнах світу; 

5.4) узагальнити  алгоритм створення кластерів (вітчизняні та міжнародні практики); 

5.5) зіставляти  вимоги та пасивні й активні методи просування інвестиційних 

можливостей території. 
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6. Оцінювання 

(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) ідентифікувати фактори, що впливають на економічний розвиток на місцевому рівні; 

переваги учасницького бюджетування; переваги та проблеми партисипації;  

6.2) визначати екологічні компоненти екологічного звіту стратегії міста; переваги, ризики 

та перешкоди впровадженню міжмуніципального співробітництва;  

6.3) оцінювати бізнес-клімат у місті та місцевий політичний курс; інвестиційні проекти з 

використанням показників;  

6.4) оцінювати значення туризму (індустріального, сільського), соціального 

підприємництва та соціально відповідального бізнесу в місцевий економічний 

розвиток. 

7. Створення (творчість) 

(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) набуття  вмінь і навичок щодо визначення цілей, формування процедурних аспектів 

бюджету участі; проведення маркетингових досліджень; організації розроблення 

бренду міста та формування іміджу бренду; підготовки технічного завдання для 

розроблення дизайну бренду чи маркетингового продукту; використання інструментів 

маркетингової комунікації; при управлінні бюджетними механізмами фінансування 

місцевого економічного розвитку; при формування проектів розвитку для 

фінансування з Державного фонду регіонального розвитку;  

7.2) розробляти план дій, зважаючи на стратегічні та операційні цілі міста; 

7.3) формувати етапи підготовки маркетингової стратегії міста; групи зацікавлених сторін 

місцевого економічного розвитку; показники місцевого економічного розвитку і 

застосувати їх на практиці. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Основи місцевого економічного розвитку. 

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

Принципи та можливості МЕР. Визначення цілей місцевого економічного розвитку. Місцева 

економічна політика. Суб’єкти та об’єкти місцевої економічної політики. Нормативно-

правове забезпечення МЕР в Україні. Керівні принципи МЕР та їх важливість для 

економічних перетворень. Сприятливе середовище. Залучення та участь зацікавлених осіб та 

планування колективної участі. Готовність громади. Фінансування забезпечення ресурсами 

МЕР. Управління та інституційне забезпечення МЕР. Як створюються інституції МЕР. 

Управління МЕР та інституційна підтримка. Структура інституцій МЕР. Основні функції та 

діяльність інституцій МЕР. 

 

Тема 2. Демократичне врядування. 

Демокративне врядування. Критерії та принципи «доброго демократичного 

врядування». Демократичне врядування: визначення та сутність демократичного врядування 

на місцевому рівні. Принципи «доброго демократичного врядування» Ради Європи. Критерії 

«ефективного врядування» Світового банку. Європейська стратегія інновацій та доброго 

врядування на місцевому рівні. 

Демократичне врядування та демократія участі (партисипативна демократія). 

Визначення, поняття, сутність, концептуальна основа партисипативної демократії 

(демократії участі) на місцевому рівні. Партисипативна демократія як форма розвитку 

місцевої демократії (місцевого самоврядування). 

Форми взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю. Форми (види) та 

механізм прямої/партисипативної демократії на місцевому рівні (місцеві референдуми, 

місцеві ініціативи, громадські слухання тощо). 
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Роль різних суб’єктів у розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні. Роль 

у розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні: держави, органів місцевого 

самоврядування, зокрема, міського голови і депутатів місцевих рад, громадських та 

міжнародних організацій, професійних асоціацій і бізнес-асоціацій. 

Партисипативне бюджетування як форма залучення громадськості до прийняття 

рішень на місцевому рівні. Поняття і визначення партисипативного бюджетування. Чому 

слід використовувати партисипативне бюджетування. Механізми партисипативного 

бюджетування. 

Демократичне врядування та ЗМІ. Роль ЗМІ в розвитку партисипативної демократії на 

місцевому рівні. Інструменти та методологія роботи органів місцевого самоврядування зі 

ЗМІ  

 

Тема 3. Прогнозування та порівняльний аналіз у плануванні місцевого 

економічного розвитку. 

Демографічне прогнозування.  Модель прогнозування. Економічне прогнозування. 

Етапи моделі економічного прогнозування. Бюджетне прогнозування та його етапи. 

Підготовка гендерно-орієнтованих бюджетів.  Бенчмаркінг та його фази. Методологія 

визначення пріоритетів стратегічного розвитку території. Екологічний важіль у 

стратегічному плануванні. 

 

Тема 4. Маркетинг і брендинг території. 

Методологічні засади маркетингу територій. Визначення поняття «місія міста». 

Стратегічне бачення, напрями (пріоритети) розвитку. Методологічні засади маркетингу 

територій. Маркетинг і МЕР. Методологічні засади маркетингу і брендингу територій: 

термінологія, основні принципи, складові комплексу маркетингу. Мета й завдання 

маркетингу і брендингу міста. Маркетинг міста і стратегічне планування міста. 

Маркетингові дослідження.  Етапи маркетингового дослідження. Методи збору даних 

та їх аналіз. Цільові групи та сегментація ринку. Підходи до визначення та оцінка ключових 

сегментів ринку, визначення цільових груп. Брендинг міста: пошук міської індентичності. 

Розроблення платформи бренду та концепції бренду. Процес брендингу міст: етапи, методи, 

учасники. Параметри міської ідентичності. Маркетингова комунікація. Інструменти 

маркетингової комунікації: їх переваги та недоліки. Взаємодія із зацікавленими сторонами. 

 

Тема 5. Підтримка розвитку місцевого бізнесу та підприємництва. 

Створення сприятливого бізнес-клімату. Поняття та показники бізнес-клімату, основні 

джерела інформації про бізнес-клімат. Методика дослідження стану бізнес-клімату в Україні. 

Регуляторна політика на місцевому рівні та її вплив на бізнес-клімат у громаді. Інструменти 

стимулювання та підтримки малого і середнього бізнесу. 

Інфраструктура підтримки підприємництва. Центри послуг для бізнесу. 

Інформаційно-консультативні установи. Онлайн-сервіси. Бізнес-інкубатор: місія, види 

діяльності, робота з підприємствами. Місцеві та галузеві бізнес-асоціації, координаційні ради 

з питань підприємництва. Адвокаційні кампанії та лобіювання інтересів бізнесу. 

Нові інструменти збереження та розвитку поточних підприємств. Забезпечення 

фінансової та нефінансової підтримки МСП: небанківські фінансові установи, фонди 

підтримки підприємництва, інвестиційні та інноваційні фонди і компанії, кошти 

міжнародних фінансових установ, бізнес-кластери, програми корпоративно-соціального 

партнерства, бізнес-освіта. Соціальне підприємництво в Україні. Створення та підтримка 

соціальної цінності. Роль органів місцевого самоврядування у сприянні соціальному 

підприємництву. 

 

 

 



 7 

Тема 6. Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку. 

Роль інвестицій та інвесторів у МЕР . Роль інвестицій у місцевому економічному 

розвитку. Інтереси влади, місцевого бізнесу, інвестора. Основи інвестування. Зміст, 

формування та моніторинг інвестиційного клімату. Шляхи активізації інвестування. 

Іноземні інвестиції. Класифікація іноземних інвестицій, шляхи їх залучення. Роль 

майна для економічного розвитку та залучення інвестицій. Підходи до управління розвитком 

індустріальних зон, ділянки типу «грінфілд» і «браунфілд». 

Інноваційні форми інвестицій. Інновації та інноваційний процес, інтелектуальні 

інвестиції та інтелектуальна власність. Особливості венчурного капіталу і венчурного 

підприємництва. Напрями державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. 

Інвестиційні проекти. Основні поняття та положення інвестиційного проектування, 

стадії життєвого циклу інвестиційного проекту. Підходи до оцінювання ефективності 

інвестиційних проектів. 

Просування інвестиційних можливостей території. Алгоритм дій місцевих органів 

влади в роботі з інвесторами та інвестиційними проектами. Процес просування об’єкта 

інвестицій та його зв’язок із переговорними процесами. Методи пасивного та активного 

просування інвестиційних можливостей території. 

  

Тема 7.  Розвиток трудових ресурсів. 

Важливість кваліфікованих трудових ресурсів для МЕР. Взаємозв’язок кваліфікації, 

робочої сили та місцевої економіки. Проблема асиметрії пропозицій роботи та кваліфікацій. 

Глобалізація: зміщення тенденцій у потребах кваліфікацій робочої сили. Старі та нові моделі 

розвитку трудових ресурсів. Важливість розуміння характеру трудових ресурсів як частини 

профілю міста і врахування кваліфікації трудових ресурсів при підготовці стратегії МЕР та 

розробленні втручань. 

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

установ та адміністрацій у розвитку трудових ресурсів. Проблема невідповідності освіти та 

наявних пропозицій роботи. Роль приватного сектору в підготовці трудових ресурсів як 

частини стратегії МЕР. Інструменти, доступні для органів місцевої влади: партнерства для 

підтримки кращої координації та регулювання освіти й економічного розвитку. Розвиток 

трудових ресурсів приватного сектору в інших країнах. 

 

Тема 8. Методи фінансування та оцінювання місцевого економічного розвитку. 

Огляд джерел механізмів фінансування МЕР. Бюджетні, інвестиційні, кредитні та 

грантові механізми фінансування МЕР: переваги та недоліки. Світовий та вітчизняний 

досвід. 

Бюджетні механізми фінансування МЕР. Щорічне бюджетування і середньострокове 

бюджетування: їх значення для фінансування проектів МЕР. Державний фонд регіонального 

розвитку і МЕР. Револьверні фонди та мікрокредитування. 

Фінансування МЕР через міжмуніципальне співробітництво. Міжмуніципальне 

співробітництво як засіб фінансування МЕР. Поняття та основні характеристики 

міжмуніципального співробітництва. Переваги, ризики та перешкоди міжмуніципального 

співробітництва. Спільні потреби як підстава для застосування міжмуніципального 

співробітництва. Економічна складова міжмуніципального співробітництва. 

Державно-приватне партнерство. Сутність державно-приватного партнерства та 

термінологія. Державно-приватне партнерство згідно із законодавством України. Відмінні 

характеристики, форми та особливості державно-приватного партнерства. Застосування . 

державно-приватного партнерства. Ризики сторін. Рекомендації з питань підготовки проектів 

державно-приватного партнерствп. Фази проекту державно-приватного партнерства. 

Фінансування МЕР через гранти. Основні джерела грантової допомоги. Особливості 

співпраці з грантодавцями. Етика фандрайзингу. Інструменти пошуку інформації про 

грантову допомогу. Основа проекту під фінансування  
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Тема 9. Моніторинг місцевого економічного розвитку та оцінка результатів. 

Особливості моніторингу та оцінки МЕР. Визначення понять моніторингу і оцінки 

МЕР. Особливості моніторингу та оцінки МЕР. Моніторинг та оцінка МЕР із залученням 

зацікавлених сторін. Виклики для ефективного моніторингу і оцінки. 

Логічна модель програми, проекту МЕР та їх значення для моніторингу і оцінки. Цілі, 

їх чітке формулювання (SMART) і значення для моніторингу і оцінки. Індикатори 

(показники) моніторингу МЕР. Вимоги до формулювання індикаторів. Джерела та методи 

збору даних. Підходи до моніторингу стратегій і проектів МЕР. Процес та етапи оцінювання 

МЕР. Місце оцінювання в логічній матриці. Рівні участі в процесі оцінювання МЕР.  

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1. 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 

12 3 2 - - 7 8,8 0,9 0,6 - - 7,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 місцевого 

економічного 

розвитку 

            

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 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських  занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  

визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до 

кожної теми (окремих тем) та індивідуальні завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов’язковим і може 

здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості 

балів, виділених для самостійної роботи. 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- виконання завдань за допомогою комп’ютерної техніки у відповідності до тематики 

заняття; 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) перевірки завдань, які були виконані студентом за допомогою комп’ютерної техніки 

на практичному занятті; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

3) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

Структура залікового білету включає три теоретичних завдання. 
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6. Схема нарахування балів 

 6.1. 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 

 
6.2. 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.  

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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.  

4. 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.  

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

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

розвиток міст України», 2014. – 144 с.  

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

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

7. 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.  

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

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

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

9. 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 

1. 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. 

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

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

3. 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 

4. 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.  

5. 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.  

6. 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. 

7. Звіт про проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії розвитку 

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

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

8. 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. 

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
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/.../ukrain
http://oblrada.dp.ua/strateg
http://www.pauci.org/upload/files/Participatory_Budget_Dec2016.pdf


 12 

9. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого 

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

ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с.  

 

8. 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://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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