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Обсяг 
в год. Назва та стислий зміст лабораторного заняття Мета заняття 

1 2 3 
6 Заняття 1. Моніторинг та оцінка в стратегічному 

плануванні 
[1–10; 18-20, 26, 28, 35-39] 
1. Проаналізувати основні характеристики 
моніторингу та оцінки;  
2. Вивчити види та способи проведення 
моніторингу; 
3. Виявити правила встановлення індикаторів 
моніторингу та оцінки, та критерії за якими 
встановлюються індикатори моніторингу 
4. Зробити гармонограму моніторингу та оцінки 
планів стратегії розвитку громади 
5. Аналізувати сильні та слабкі сторони 
автоматизованої системи муніципальної статистики 
 

Проаналізувати сучасні 
існуючи методи 
моніторингу та оцінки в 
стратегічному плануванні. 

8 Заняття 2. Планування просторового розвитку 
[1–10; 21-28, 40] 

1. Встановити взаємозв’язок стратегічних і 
генеральних планів міст з регіональним розвитком 

2. Проаналізувати законодавчі аспекти 
просторового планування розвитку міст 

3. Вивчити регламентація просторового 
розвитку міст у документах міжнародних 
організацій 

4. Зробити аналіз світові тенденції та 
практика просторового розвитку міст та міських 
агломерацій.  
 

Засвоїти поняття та 
категорії що 

використовуються в 
плануванні просторового 

простору.  

4 Заняття 3. Стратегічне планування у громаді в 
контексті зміни підходів до регіонального розвитку 

Провести аналіз 
стратегічного планування 



в Європі та Україні. 
 [1–10; 28, 36-40] 
1. Провести порівняльний аналіз  стратегічних і 
генеральних планів міст з регіональним розвитком 
2 Проаналізувати світові тенденції та практика 
просторового розвитку міст та міських агломерацій 
3. Вивчення документів міжнародних організацій 
що регламентують просторовий розвиток міст   
 

у громаді в контексті 
зміни підходів до 

регіонального розвитку в 
Європі та Україні  

4 Заняття 4. Нормативне і методичне забезпечення 
стратегічного та просторового планування   
[1–10; 12, 27, 29, 36] 

1. Вивчити повноваження органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування 
визначаються Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»  

2. Зробити аналіз Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності»  
 

Вивчити існуюче 
нормативне і методичне 

забезпечення 
стратегічного та 

просторового планування  
. 

8 Заняття 5. Стандартизована форма  проектної 
заявки та інструкція стосовно її заповнення. 
 [1–10; 21-28, 38] 
1. Зробити аналіз складових проектної заяви   
2 Проаналізувати інструкцію щодо заповнення 
проектної заяви.  
3. Вивчити приклади заповнення проектної заявки та 
заповнити окремі елементи  самостійно. 

Проаналізувати  форма  
проектної заявки та 
вивчити інструкцію 

стосовно її заповнення. 
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