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Дана навчальна дисципліна є вивчення теоретичних засад муніципального менеджменту, засвоєння 
механізмів практичної реалізації елементів спеціального економічного інструментарію управління 
розвитком муніципальних утворень, оволодіння принципами формування ефективних вертикальних 
та горизонтальних взаємодій органів місцевого самоврядування, опанування сучасними методами 
управління муніципальними галузево-функціональним комплексами, вивчення особливостей муні-
ципального управління в зарубіжних країнах для адаптивного використання його в практичній роботі 
органів місцевого самоврядування в Україні.

Передувати вивченню дисципліни «Муніципальний менеджмент» мають такі дисципліни як «Ме-
неджмент», «Теорія організації», «Правознавство», «Публічне управління» тощо

Метою є формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок у сфері 
муніципального менеджменту, достатні для ефективного виконання завдань інноваційного характе-
ру відповідного рівня професійної діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування.

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, 
використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідер-
ства.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

Тема 1. Соціальна інфра-
структура як об’єкт муніци-
пального управління.

Змістовий розділ 1. Муніципальний менеджмент та зовнішні фактори 

9 2 6 8 6

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

2

3

Тема 2. Поняття та зміст 
управління містом.

7 2 4 6 61

1 2
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Структура дисципліни6

Змістовий розділ 2. Економічний механізм муніципального управління 

Тема 4. Комунальна власність 
як матеріальна основа 
місцевого самоврядування.

Тема 3. Муніципальна 
реформа в Україні.

7

41

8 8

7 2

4

6 6

Тема 5. Ресурсний 
потенціал регіону, міста, 
населеного пункту.

6 4 8 8

64 18 8 38 69 2 66Разом за змістовим розділом 1

120 28 14 78 120 4 114

Разом за змістовим 
розділом 2

Тема 11. Місцеві податки та 
збори.
Тема 12. Фінансово-кре-
дитні ресурси місцевого 
самоврядування

10 71 8 8

Тема 14. Нормативно-право-
ве забезпечення функціону-
вання і розвитку соціальної 
інфраструктури міст і сіл.

8 1 6 8

2

8

56 406

10 2 1 7 8 8

Тема 13. Принципи 
регулювання земельних 
відносин. 8 1 1 6 8 8

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

10

Усього годин

Тема 10. Фінанси місцевих 
органів влади. 10 2 7 10 8

51 48

1

2

12

Тема 15. Муніципальна 
соціальна політика — 
важливий механізм 
реалізації кадрового 
потенціалу місцевого 
самоврядування.

1 710

2

2

4 8 81

Тема 6. Теоретичні основи 
міського та регіонального 
планування

Тема 8. Земельна політика.

7

7

2

2

1

1 4 8 8

1
1

2

1

9

1

2 8

Тема 7. Екологічна 
політика.регіонів.

Тема 9. Архітектурно-мі-
стобудівна діяльність.

7
7

2
2

1
1

4
4

8
9

8

8
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1 семестр 8 семестр Так 4 курс Вільного вибору

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

Соціальна інфраструктура як об’єкт муніципального управління.
Поняття та зміст управління містом.
Муніципальна реформа в Україні.
Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування.
Ресурсний потенціал регіону, міста, населеного пункту.
Теоретичні основи міського та регіонального планування
Екологічна політика.
Земельна політика.
Архітектурно-містобудівна діяльність.
Фінанси місцевих органів влади.
Місцеві податки та збори.
Фінансово-кредитні ресурси місцевого самоврядування
Принципи регулювання земельних відносин.
Нормативно-правове забезпечення функціонування і розвитку соціальної інфраструктури міст і сіл.
Муніципальна соціальна політика — важливий механізм реалізації кадрового потенціалу місцевого 
самоврядування.

Перелік обов’язкових завдань7

Розкрийте актуальність питання планування комплексного розвитку територій. 
Обґрунтуйте стратегію розвитку муніципальної системи міста, населеного пункту. 
Бюджети місцевих органів влади (місцеві бюджети): формування, джерела, прийоми побудови, 
основні показники та їх взаємозв’язок.
Розкрийте особливості управління соціальною інфраструктурою населеного пункту в умовах 
ринкових відносин. 
Обґрунтуйте стратегію розвитку муніципальної системи міста, населеного пункту. 
Аналіз статей бюджету та механізм контролю за їх виконанням.
Розкрийте сутність функцій та обов’язків органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання в галузі управління об’єктами соціального призначення. 
Обґрунтуйте стратегію розвитку муніципальної системи Вашого міста або району. 
Повноваження міських органів влади та управління у сфері бюджету та фінансів. 
Шляхи залучення до участі в розвитку соціальної інфраструктури недержавних організацій і 
населення. 
Обґрунтуйте стратегію розвитку муніципальної системи Вашого міста або району. 
Класифікація місцевих податків і зборів. 

Перелік вибіркових завдань8



10

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента:
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги10

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується заліком, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни і 
складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11

к
о



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна (базова):
Євтушенко О.Н. Муніципальний менеджмент: [підручник] / О.Н.Євтушенко, В.М.Ємельянов, В. 
І.Андріяш. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2016. – 404 с.
Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи / Б.П. 
Андресюк. – К.: Стилос, 2017. – 232 с.
Кравченко В.В. Основи муніципального менеджменту: навчальний посібник / Кравченко В.В., 
Пітцик М.В., Салій І.М.; за ред. В.В. Кравченка. К.: Атіка-Н, 2018. - 304 с
Додаткова:
Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000. — 212 с.
Орлатий М. К., Лебединський Ю. П., Ігнатенко О. С. та ін. Державне регулювання розвитку соціаль-
ної інфраструктури населених пунктів України: Навч. посіб. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — 112 с. 
Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських 
послуг: Монографія. — К.: Вид-во УАДУ, 2003. — 184 с. 
Муніципальне право України. Підручник / За ред. докторів юридичних наук, професорів: В. Ф. Пого-
рілка, О. Ф. Фріцкого. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.
Кравченко В. В., Пітцик М. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи 
муніципального права): Навч. посіб. — К.: Арарат-Центр, 2001. — 176 с. 
Гаевская О. Б. Современная цивилизация и социальное управление (организационный аспект): 
Монография. — К.: МАУП, 1997. — 118 с.
Інформаційні ресурси:
Офіційний сайт Верховної ради України. Законодавство України. // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index. 
Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.
Офіційне Інтернет-представництво президента України // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/documents
Офіційний сайт Асоціації міст України // Електронний ресурс. – Режим доступу: http: // 
www.auc.org.ua.
Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.
Сайт безкоштовних електронних підручників онлайн // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://pidru4niki.com.
Офіційний сайт студентської електронної бібліотеки «ЧИТАЛКА» // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://chitalka.info.
Офіційний сайт онлайн-бібліотеки освітньої та наукової літератури // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: https://eduknigi.com.
Сайт електронної бібліотеки підручників // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://studentam.kiev.ua. 

Рекомендовані джерела інформації15
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Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16


