
   

 

 
 

Силабус курсу 
Міжмуніципальне співробітництво і партнерство 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)  
Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування  
Освітньо-наукова програма «Публічне управління та  адміністрування»  
 

Рік навчання: 1, Семестр: 2 

Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

 д-р наук з держ. упр., проф. Толкованов В’ячеслав Вікторович 
кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу 

Контактна інформація v.tolkovanov@wunu.edu.ua 

Опис дисципліни 

Дисципліна «Міжмуніципальне співробітництво і партнерство» спрямована на формування у 
аспірантів теоретичних знань з нормативно-правового та організаційно-функціонального 
забезпечення процесів співробітництва територіальних громад в умовах удосконалення 
територіальної організації влади в Україні; вироблення практичних навичок щодо застосування 
інституційних, організаційних, методичних та інформаційно-комунікативних засад реалізації 
міжмуніципального співробітництва та партнерства; опанування уміннями використання технологій 
здійснення різноманітних форм міжмуніципального співробітництва та партнерства як інструмента 
соціально-економічного розвитку територіальних громад. 

У результаті вивчення дисципліни аспіранти повинні: володіти методами та технологіями 
міжмуніципального співробітництва; реалізовувати функції та застосовувати методи управління 
процесами ММС та партнерства; володіти спеціальним інструментарієм ММС та партнерства в 
контексті забезпечення сталого розвитку територіальних громад; оперувати нормативно-правовою, 
інституційною та ресурсною базою в процесі ММС; проектувати та реалізовувати алгоритм участі 
громади у ММС; застосовувати принципи публічного управління в організації різних форм 
міжмуніципального співробітництва. 

Структура курсу 

 

Години 
(лек. / 
практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 Тема 1. Теоретичні та 
нормативно-правові 
засади міжмуніципального 
співробітництва та 
партнерства 

Вміння визначати сутнісні, функціональні та 
процесні характеристики міжмуніципального 
співробітництва  та партнерства; ідентифікувати 
нормативно-правові засади та необхідність 
міжмуніципального співробітництва в умовах 
децентралізації ; тлумачити сучасні управлінські 
підходи до співробітництва територіальних громад 
 

Тести, 
дискусійне 
обговорен-
ня  



   

 

2 / 2 Тема 2. Основні форми 
міжмуніципального 
співробітництва та 
партнерства 

Здатність аналізувати форми, цілі та принципи 
міжмуніципального співробітництва та партнерства; 
визначати сфери, особливості  та переваги їх 
застосування в забезпеченні соціально-
економічного розвитку територіальних громад 

Робота в 
малих 
групах. 
Кейс-метод 

2 / 2 Тема 3. Діагностика та 
оцінка місцевого 
економічного розвитку як 
основи міжмуніципального 
співробітництва та 
партнерства 

Готовність обґрунтовувати  завдання, пов'язані з 
застосуванням інституційної та інструментальної 
бази місцевого економічного розвитку як основи 
міжмуніципального співробітництва та партнерства. 
Вміння здійснювати оцінку стану економічного 
потенціалу території. потенціалу локальних ринків, 
конкурентного та підприємницького потенціалу 
території в системі міжмуніципального 
співробітництва та партнерства 

Управлінсь
кі ситуації з 
розрахунко
вими 
завданням
и 

2 / 2 Тема 4. Механізми 
управління місцевим 
економічним розвитком в 
умовах 
міжмуніципального 
співробітництва та 
партнерства 

Вміння класифікувати основні механізми та 
інструменти  управління місцевим економічним 
розвитком в умовах міжмуніципального 
співробітництва та партнерства. Здатність 
обґрунтовувати управлінські рішення щодо окремих 
аспектів співробітництва територіальних громад. 
Готовність застосовувати форми, методи та 
процедури залучення бізнес-структур та 
громадськості до процесів міжмуніципального 
співробітництва та партнерства 

Управілнсь
кі стуації з 
розрахунко
вими 
завданням
и 

4 / 4 Тема 5. Організаційне та 
ресурсне забезпечення 
міжмуніципального 
співробітництва та 
партнерства 

Вміння аналізувати моделі та технології 
організаційного та ресурсного забезпечення різних 
форм міжмуніципального співробітництва та 
партнерства 

Тренінг 

4 / 4 Тема 6. Інституційне та 
інформаційне 
забезпечення розвитку 
міжмуніципального 
співробітництва та 
партнерства 

Вміння застосовувати засоби інформаційно-
комунікативного, методичного та організаційного 
забезпечення різних форм міжмуніципального 
співробітництва та партнерства. 
Здатність розробляти проекти Договору про 
співробітництво територіальних громад (за 
формами ММС)  

Управлінсь
кі ситуації 

2 / 2 Тема 7. Міжмуніципальне 
співробітництво як 
інструмент забезпечення 
якості надання 
адміністративних послуг 

Здатність обирати та адаптовувати основні моделі 
та механізми надання адміністративних послуг 
мешканцям територіальних громад  в умовах 
міжмуніципального співробітництва та партнерства 

Управлінсь
кі ситуації 

2 / 2 Тема 8. Кращі вітчизняні 
та зарубіжні практики з 
питань міжмуніципального 
співробітництва та 
партнерства 

Здатність аналізувати та визначати можливості 
імплементації кращих вітчизняних та зарубіжних 
практик з питань міжмуніципального 
співробітництва та партнерства в діяльність 
конкретних територіальних громад 
 

Кейси  
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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 30 

Захист есе 30 

Захист Індивідуального завдання 40 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://www/gov.ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80


   

 

Шкала оцінювання: 

 

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 

 

 
 


