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Силабус курсу 

Муніципальне управління економічним та соціальним 
розвитком територій 
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Рік навчання: І, Семестр: ІІ 

 Кількість кредитів: 4 Мова викладання: українська 

 

Керівник курсу 
 

ПІП д.е.н., проф. Монастирський Григорій Леонардович 

Контактна інформація h.monastyrskyi@wunu.edu.ua, +380506788691 

 
Опис дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Муніципальне управління економічним та соціальним розвитком 
територій» є вивчення теоретичних засад муніципального управління; засвоєння механізмів практичної 
реалізації елементів інструментарію муніципального управління; оволодіння принципами формування 
ефективних вертикальних та горизонтальних взаємодій органів місцевого самоврядування; опанування 
сучасними методами управління муніципальними галузево-функціональним комплексами; вивчення 
особливостей муніципального управління в зарубіжних країнах для адаптивного використання його в 
практичній роботі органів місцевого самоврядування в Україні.  

Основні завдання вивчення дисципліни: опанування теоретико-методологічних засад 
муніципального управління як механізму ефективного управління розвитком громади; засвоєння системи 
нормативно-правового забезпечення управлінської діяльності місцевого самоврядування в Україні та 
розуміння її проблем; знання особливостей реалізації важелів інструментарію муніципального 
управління; розуміння характеру вертикальних та горизонтальних зовнішніх взаємодій органів місцевого 
самоврядування; опанування принципів сучасного управління галузево-функціональними комплексами 
громади; знання загальних засади організації та здійснення муніципального управління в зарубіжних 
країнах. 
 

Структура курсу 

Години 
(лек. / 
практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Сутність та 
законодавча база 
муніципального 
управління. 

оперувати термінологією муніципального управління в 
контексті реалізації функцій та повноважень органів 
місцевого самоврядування; проектувати нормативні 
положення Європейської Хартії місцевого 
самоврядування на існуючу практику муніципального 
управління в Україні з метою виявлення 
праксеологічних, ресурсних та законодавчих 
невідповідностей 

Тести, 
питання, 
пошукові 
роботи  

mailto:h.monastyrskyi@wunu.edu.ua


2  

2 / 2 2. Побудова системи 
муніципального 
менеджменту. 

визначати практичні прояви організаційної, 
функціональної та інструментальної систем 
муніципального управління на прикладі окремих 
муніципальних громад; будувати логічно-структурні 
схеми громади як надскладної відкритої системи, що 
функціонує та розвивається в конкурентному 
середовищі  

Тести, 
питання 

2 / 2 3. Інструментарій 
муніципального 
управління. 

складати стратегічний план розвитку муніципального 
утворення з використанням методики стратегічного 
управління; реалізовувати методи та інструменти 
муніципального фінансового управління; формувати 
систему маркетингової діяльності конкретного суб’єкту 
муніципального управління; здійснювати 
структуризацію портфеля муніципальних проектів; 
визначати сфери логістики в муніципальному 
управлінні; визначати можливі ризики муніципального 
управління та розробляти для їх усунення систему 
профілактичних заходів; діагностувати муніципальні 
кризи та причини їх виявлення; визначати потенційні 
сфери інформатизації в муніципальному управлінні; 
проводити проектування використання інформаційних 
технологій з врахуванням особливостей їх 
використання в окремих сферах місцевого 
господарства; будувати систему кадрового управління 
для конкретного суб’єкта муніципального управління 

Ділова гра  

2 / 2 4. Вертикальні 
взаємодії органів 
муніципального 
управління. 

будувати логічно-структурні схеми взаємодії органів 
місцевого самоврядування з органами державного 
управління, шукати слабкі ланки цієї взаємодії й 
розробляти пропозиції з її удосконалення 

Імітаційна 
гра 

4 / 4 5. Розвиток 
підприємництва в 
системі 
муніципального 
управління. 

розробляти конкретні рекомендації щодо формування 
механізму залучення підприємницьких структур до 
реалізації муніципальних програм; 
застосовувати форми комплексної підтримки малого 
бізнесу на муніципальному рівні 

Тести, 
питання 

4 / 4 6. Управління 
галузево-
функціональними 
комплексами на 
території громади 

проводити обґрунтування вибору певних механізмів та 
спеціальних інструментів муніципального у 
правліннядля забезпечення ефективного управління 
муніципальними галузево-функціональним 
комплексами  

Ділова гра 

2 / 2 7. Муніципальне 
управління в 
зарубіжних країнах 

виокремлювати характерні риси побудови системи 
влади в певній країні для визначення  моделі взаємодії 
органів центральної влади та місцевого управління 

Пошукові 
роботи 

2 / 2 8. Реалізація функцій 
органів муніципального 
управління в управлінні 
соціально-економічним 
розвитком територій в 
зарубіжних країнах 

адаптувати прогресивний зарубіжний досвід 
муніципального управління в практику управлінської 
діяльності органів місцевого самоврядування України 

Компара-
тивний 
аналіз 
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Політика оцінювання 

 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 20 балів).  
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Поточне опитування, розв’язання управлінських ситуацій 20 

Захист есе 20 

Захист Індивідуального завдання 20 

Екзамен – тести, управлінські ситуації  40 

 

Шкала оцінювання аспірантів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


