
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
Мета вивчення навчальної̈ дисципліни – формування та представлення студентам 

педагогічно адаптованої системи понять про теоретичні засади управління муніципальним 
утворенням, систему і структуру органів управління муніципальним утворенням, технології 
та інструменти муніципального менеджменту; основами управління функціональних і 
галузевих муніципальних комплексів. Компетентності, сформовані в результаті вивчення 
дисципліни є основою для практичної̈ діяльності в сфері управління містами, в органах 
місцевого самоврядування та їх виконавчих апаратів, суб’єктами виробничої та соціальної 
інфраструктури муніципальних утворень.  
 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Муніципальний менеджмент» інтегрує 
понятійно-категоріальний апарат, концептуальні засади та закономірності предметів таких 
дисциплін як мікроекономіка, макроекономіка, менеджмент, маркетинг, економіка 
підприємства, економіка соціально-трудових відносин, основи економіки міста, 
регіоналістика, урбаністика, політика міського розвитку. 

 
Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни:  
 
1. Знати та розуміти: 

- теоретичні засади муніципального менеджменту як складової публічного управління; 
- системність муніципального утворення призначеного для забезпечення добробуту його 

населення та надання муніципальних послуг;  
- організацію діяльності органів публічного управління муніципальним утворенням; 
- технології та інструменти управління муніципальним утворенням; 
- основи формування, реалізації та оцінювання ефективності муніципальної політики 

розвитку; 
- структуру економічної та соціальної сфер муніципального утворення та особливості 

управління ними; 
- стан довкілля муніципального утворення та особливості управлінського впливу на 

нього. 
 
2. Вміти:  

- аналізувати та застосовувати існуючі сучасні наукові концепції муніципального 
менеджменту; 

- виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем 
муніципального утворення з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних 
наслідків; 

- виробляти управлінські рішення для забезпечення реалізації політики розвитку 
муніципального утворення; 

- застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 
пропозицій та прийняття управлінських рішень органами публічного управління 
муніципального утворення щодо його розвитку та забезпечення ефективного функціонування 

- застосовувати технології та інструменти управління муніципальним утворенням; 
- проводити аналіз матеріально-фінансових ресурсів муніципального утворення, 

визначати та впроваджувати заходи їх ефективного використання;  
- проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів економічної та соціальної сфер 

муніципального утворення та визначати заходи із забезпечення їх ефективного 
функціонування. 



 
Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: на посадах керівників 

і управлінців у структурах органів публічного управління муніципальними утвореннями 
(містами та іншими територіальними об’єднаннями громадян), керівників і провідних 
фахівців об’єктів муніципальної власності, а також суб’єктів господарювання, розміщених на 
території муніципальних утворень. 

 
Зміст навчальної дисципліни за темами  
 

1. Тема 1. Теоретичні засади муніципального менеджменту. 
2. Тема 2. Муніципальне утворення як об’єкт управління. Муніципальна політика. 

Муніципальні послуги. 
3. Тема 3. Система, структура та організація діяльності органів публічного управління 

муніципальними утвореннями. 
4. Тема 4. Технології і інструменти управління муніципальним розвитком і 

утворенням. 
5. Тема 5. Управління матеріально-фінансовими ресурсами муніципального 

утворення. 
6. Тема 6. Управління економікою муніципального утворення. 
7. Тема 7. Соціальне забезпечення населення та соціальна інфраструктура як об’єкт 

муніципального менеджменту 
8. Тема 8. Управління галузево-функціональними комплексами на території 

муніципальних утворень 
9. Тема 9. Управління станом довкілля муніципального утворення. 

 
Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти  
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Юрійович, knauob@ukr.net; 
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