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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Шляхи та підходи до  добровільного створення 

об’єднаних територіальних громад Література [1–12; 24, 26, 30] 

Тема1. Передумови  добровільного створення об’єднаних територіальних громад 
1. Проблеми що виникають при створення об’єднаних територіальних громад, 

щоаолягає в  утворенні територіальних громад навколо міст обласного значення.  
2. Форми місцевого економічного розвиток та форми  його еволюції.   
3. Планування місцевого економічного чи сталого розвитку.  
4. Формування складових сталого розвитку.  
5. Правила в діяльності місцевих влад для забезпечення сталого розвитку.  
6. Ключові принципи та підходи в практиці планування місцевого розвитку. 
7.  Основні компетенції, цілі та інструменти планування розвитку громад.  
8. Потенціал розвитку громади  визначається її  конкурентоспроможністю,  
9. Інструменти планування розвитку: центри послуг для бізнесу, бізнес інкубатори, 

індустральні парки. 
 
Тема 2. Вплив глобалізації на планування розвитку громад Література [1–12; 23, 

26, 28, 38] 
1. Сучасні підходи до  глобалізації  у громаді.  
2. Глобалізація . на рівні громади та місцевий розвиток 
3. Формула нового економічного розвитку = глобалізація + локалізація 
4. Аналіз регіону з точки зору привабливості прямих іноземних інвестицій.  
5. Території економічного занепаду є наслідком процесів локалізації.  
6. Глобалізація і локалізація як  синхронні процеси. 
 
Тема 3 Інноваційні підходи в залученні громади до процесів планування 

місцевого розвитку Література [1–10; 24, 26, 28] 
1. Залучення громади та участь зацікавлених сторін.  
2. Аналіз представників зацікавлених сторін у місцевому економічному розвитку. 
3. Технологічні елементи забезпечення участі громади.  
4. Співвідношення сил впливу/ сил «влади».  
5. Види простору, в якому відбувається участь громадськості.  



6. Форсайт як спосіб планування розвитку із залученням представників громади  
7. «Таун хол мітінг» – міське зібрання для колективної участі громади. 
8. Залучення громади до участі – шлях до доброго врядування 
  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Оцінка та планування  щодо розвитку громади  

Тема 4.  Методологія стратегічного планування Література [1–10; 14, 26, 28, 35,38] 
1. Моніторинг та оцінювання як планувальний етап.  
2. Процес стратегічного планування розвитку громади.  
3. Планування власного розвитку 
4.  Загрози, які могутть визвати витрату власних та зовнішніх ресурсів (фінансових, 

інфраструктурних, людських),  
5. Способи «управління» методом «засипання ям».  
6. Що важливо для правильної організації стратегічного планування у громаді? 
7. Типологія об'єднаних територіальних громад 
 
Тема 5 Стратегічне планування розвитку громади Література [1–10; 15-17, 26, 28, 

36, 37] 
1. Формулювання стратегічного бачення. 
2. Матриця аналізу SWOT/TOWS. 
3. Структура цілей міської об’єднаної територіальної громади (приклади) 
4. Моніторинг стратегічного плану  та його  складові. 
5. Вимоги до сучасної стратегії 
6. Принципи розробки стратегічних планів 
7. Вигоди від стратегічного планування. 
8.  Складнощі, що  виникають в процесі розробки стратегій. 
9. Ознаки успішної стратегії 
10. Методи розробки стратегій розвитку громад 
11. Зміст та наповнення етапів розробки стратегічного плану 
12. Класифікація видів капіталу громади  

  
Тема 6. Моніторинг та оцінка в стратегічному плануванні Література [1–10; 18-20, 

26, 28, 35-39] 
1. Зміст моніторингу та оцінки. 
2. Основні характеристики моніторингу та оцінки 
3. Система індикаторів для моніторингу та оцінки 
4. види класифікації індикаторів для моніторингу. 
5. Організація процесу моніторингу та оцінки. 
6. Гармонограма моніторингу та оцінки планів стратегії розвитку громади. 
7. Моніторинг як система спостереження 
8. АСМС як інструмент моніторингу та оцінки розвитку громади 
9. Види звітів в АСМС 
 
Тема 7. Планування просторового розвитку Література [1–10; 21-28, 36] 
1. Взаємозв’язок стратегічних і генеральних планів міст з регіональним розвитком. 
2. Паралелі між регіональним та місцевим розвитком в частині просторового 

планування територій. 
3. Базисні  аспекти просторового планування розвитку міст  
4. Концепція як опис фактичного стану розвитку території. 



5. Схематичне подання інформаційних шарів . 
6. Вимоги до зонування території   
7 Регламентація просторового розвитку міст у документах міжнародних організацій 
8. Світові тенденції та практика просторового розвитку міст та міських агломерацій 
9. Сучасна урбаністика та тренди розвитку міст 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Нормативне і методичне забезпечення України та досвід 
регіонального розвитку громад в Європі 
 

Тема 8. Стратегічне планування у громаді в контексті зміни підходів до 
регіонального розвитку в Європі та Україні. Література [1–10; 28, 36-40] 

1. Європейські підходи.  
2. Український регіон з Європейської точки зору . 
3. Традиційна регіональна політика та сучасна українська політика . 
4. Стратегічне планування розвитку об’єднаних територіальних громад. 
5. Оперативні цілі щодо  стратегування в об’єднаних територіальних громадах 
6. Фінансові  ресурси у стратегічному плануванні свого розвитку об’єднаних 
територіальних громад  
7. Підходи до використання коштів ДФРР на розвиток інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад.  
8. Переваги та недоліки просторового планування об’єднаних територіальних громад 
 
Тема 9. Нормативне і методичне забезпечення стратегічного та просторового 

планування  Література [1–10; 12, 27, 29, 35] 
1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
2. Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».  
3. Закон України «Про засади державної регіональної політики  
4. Слабкі та сильні сторони  Бюджетного кодексу України.  
5. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку  

6.  Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку, 
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 «Деякі 
питання державного фонду регіонального розвитку».  

7. Постанова № 196 Міністерством регіонального розвитку видано наказ від 
24.04.2015 № 80 6 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм  

8. Проекти  регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку» 
   
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Розробки проектів інфраструктурного розвитку  

Тема10. Діагностика стану територіальної громади як основа планування її  
розвитку Література [1–10; 32, 36,37] 

1. Профіль територіальної громади,. 
2. Структура територіальної громади.  
3. Діагностика поточного стану території 
4. Вивчення потенціалу громади 
5. Аналіз можливостей середовища 
6. Готовність головних гравців місцевого ринку до активної та узгодженняї поведінки 

у формуванні та використанні місцевих конкурентних переваг 



7. SWOT-аналіз та його застосування. роль pestle аналізу 
8. Аналіз а-в-с чи swot 

 
Тема 11 Інформаційно-методичні матеріали щодо розробки проектів 

інфраструктурного розвитку з фінансуванням за рахунок субвенції з державного 
бюджету Література [9–13, 27, 28, 39] 

1. Нормативно-Правове Забезпечення. 
2. Порядок реєстрації проектів інфраструктурного розвитку ОТГ з фінансуванням за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету, поданих на погодження.  
3. Порядок розгляду та погодження проектів інфраструктурного розвитку ОТГ з 

фінансуванням за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету.  
4. Основні вимоги до змістовної спрямованості проектів інфраструктурного розвитку 

ОТГ з фінансуванням за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 
5. Планування кошторису видатків. 
6. Орієнтовна тематика проектів інфраструктурного розвитку ОТГ з фінансуванням за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету  
7. Номенклатура послуг телерадіомовлення.  
8. Аналогове та цифрове телевізійне мовлення.  
 
Тема 12 Підготовка проектів до державного фонду регіонального розвитку 

Література [1, 3-5, 9–13, 18,  29, 28, 36, 39] 
1. Анотація проекту до державного фонду регіонального розвитку  
2. Основні складові проекту 
3. Опис проблеми проекту до державного фонду регіонального розвитку.  
4. План-графік реалізації заходів проекту. 
5. Очікувані результати проекту. 
6. Інновації проекту. 
7. Бюджет Проекту. 

 
Тема 13 Стандартизована форма  проектної заявки та інструкція стосовно її 

заповнення Література [1–10; 21-28, 36] 
1. Зміст проектної заявки 
2. Загальна характеристика  проектної заявки 
3. Проект стандартизованої форма  проектної заявки 
4. Бюджет проекту 
5. Інформація щодо партнерів  за проектом 
6. Додаткові матеріали 
7. Резюме виконавців 
8. Витяг з плану соціально-економічного розвитку громади та інші нормативні акти 

місцевого самоврядування 
9. Протокол про наміри спільної реалізації проекту 
10. Висновок місцевого органу виконавчої влади 
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