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ВСТУП  

 

У системі підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 

“Публічне управління та адміністрування” вибірковою науковою 

дисципліною є “ Основи територіально-просторового планування ”. 

В ній розкриваються філософські, понятійні, концептуальні, 

методологічні основи стратегічного і просторового планування регіонів, міст 

та територіальних громад, а також функціональні, структурні, організаційні 

його складові.  

Засвоєння дисципліни “Основи територіально-просторового 

планування” дає можливість:  

розв’язувати комплексні проблеми в сфері дослідницької діяльності, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та їх застосування у професійної практиці; 

застосовувати найбільш передові концептуальні та методологічні 

знання в галузі науково-дослідної діяльності в сфері управління 

регіональним розвитком, у тому числі й на межі дотичних предметних 

галузей. 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо прогнозування 

і планування економічного розвитку територіальних спільнот та 

використання інструментарію впливу на цей розвиток; поглиблення знань 

про методологічні та прикладні аспекти територіально-просторового 

планування, умови та фактори сталого розвитку економічних систем та 

механізми його забезпечення, стратегічні напрями та концептуальні 

пріоритети територіально-просторового планування. 

Предметом дисципліни є наукові засади, принципи, функції та основні 

етапи процесу розробки стратегій та планів просторового розвитку регіонів.  

Основні завдання дисципліни полягають у вивченні загальних основ 

прогнозування, стратегічного та просторового планування розвитку 

територій, особливостей формування стратегічних документів розвитку 

економіки регіонів, взаємозв’язку структурних елементів планування; 

вивчення алгоритмів планування розвитку територій та аналітика 

планувальної документації територій. 

а) знання: 

 Володіння фундаментальними професійними знаннями у сфері 

прогнозування та планування просторового розвитку; 



 Розуміння алгоритмів прогнозування та планування просторового 

розвитку; усвідомлення цінностей та цілей суспільства, держави, 

територіальної громади регіону для їх включення програми розвитку;  

 

 Розуміння системи, структури і процедури планування 

просторового розвитку, її ролі у  процесах регіонального розвитку, 

публічному управлінні, державному управлінні і місцевому самоврядуванні; 

 

б) вміння:  

 аналізувати, застосовувати та адаптувати стандарти прогнозування 

та планування територіального розвитку, досвід стратегічного і просторового 

планування в різних країнах; 

 виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми прогнозування 

просторового розвитку, самостійно продукувати інноваційні технології, 

методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень;  

 розробляти, впроваджувати і оцінювати технології і методи 

вироблення програм економічного та соціального розвитку регіонального і 

локального рівня; 

 проводити критичний аналіз, оцінку та синтез нових та складних 

ідей, застосовувати з цією метою сучасні необхідні та достатні методи і 

моделі, інформаційне та програмне забезпечення; 

 

в) комунікації: 

 спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та 

професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з 

метою обговорення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження 

дій і спільної роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, 

доводити результати досліджень та інновацій до колег, публічно 

представляти, захищати результати своїх досліджень, обговорювати їх і 

дискутувати з науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні 

засоби візуальної презентації результатів дослідження; 

 

г) автономність і відповідальність: 

 здатність проявляти ініціативу щодо визначення перспективних 

напрямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і особистого їх 

впровадження, лідерство; 

 здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом 

життя, створювати атмосферу творчої діяльності працівників та 

організовувати їх навчання, нести відповідальність за особисте навчання та 

професійне зростання  інших. 

 

Результатами засвоєння здобувачем наукового ступеня доктора 



філософії дисципліни “ Основи територіально-просторового планування ” є 

здатність: 

– продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе 

здатність оцінювати наукову літературу та критично застосовувати теорії, 

методології, закономірності, закони та принципи для вирішення 

фундаментальних проблем у сфері прогнозування та стратегічного 

планування територій, а також дотичних предметних областей; 

– виявляти,  ставити та вирішувати наукові проблеми і задачі 

прогнозування та стратегічного планування територій і практики реалізації 

наукових досягнень; виявляти теоретичні та практичні проблеми, протиріччя 

і невирішені раніше задачі (проблеми) або їх складові, а також дискусійні 

питання в цій сфері; 

– аналізувати найновіші досягнення в прогнозування та стратегічного 

планування територій, дотичних предметних областях та знаходити наукову 

та іншу інформацію, що має відношення до сфери наукових інтересів 

здобувача, працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, 

аналізувати та синтезувати отриману інформацію для розв’язання задач 

дисертаційного дослідження; 

– створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких 

відповідає сучасним міжнародному та національному рівням; виокремлювати 

стратегічні пріоритети управління територіальними утвореннями та іншими 

людськими колективами з урахуванням загальноцивілізаційних цінностей, 

трендів розвитку і світового досвіду; 

– продемонструвати здатність проводити ґрунтовні дослідження, 

результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; 

– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних 

проблем управління регіональним розвитком;  

– дотримуватися принципів наукової етики та цінностей 

різноманістності та соціальної справедливості;  
– спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та 

професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової та/або 

професійної діяльності з метою обговорення дискусійних питань, результатів 

досліджень, узгодження дій і спільної роботи на конференціях, симпозіумах, 

наукових семінарах, доводити результати досліджень та інновацій до колег, 

публічно представляти, захищати результати своїх досліджень, обговорювати 

їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, використовувати 

сучасні засоби візуальної презентації результатів дослідження; 

– критично і толерантно сприймати та аналізувати думки та ідеї 

колег, опонентів і співрозмовників; шукати власні шляхи вирішення 

проблеми, проводити критичний аналіз власних матеріалів; 

– працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, 

а також наукометричними платформами (наприклад, Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Wеb оf 

Knovledge, Аstrophysics, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.). 
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1 

ТЕМА 1. Стратегічне планування 

розвитку територій: інституційне 

забезпечення 

15 

 

2 

 

3 10 1 3 10 

2 
ТЕМА 2. Розробка стратегії місцевого 

розвитку 

15 2 3 10 1 3 10 

3 

ТЕМА 3. Впровадження 

стратегічного плану місцевого 

розвитку 

15 

 

2 

 

3 10 1 3 10 

4 
ТЕМА 4. Моніторинг та оцінювання 

реалізації стратегічного плану 

15 

 

2 3 10 1 3 10 

5 
ТЕМА 5. Інтегроване просторове 

планування 

15 

 

2 3 10 2 3 10 

6 
ТЕМА 6. Забезпечення громади 

містобудівною документацією 

15 2 3 10 2 3 10 

7 
ТЕМА 7. Генеральний план 

населеного пункту 

15 2 3 10 2 3 12 

8 
ТЕМА 8. Аналітика містобудівної 

документації 

15 2 3 10 2 3 12 

Усього навчальних годин 120 16 24 80 12 24 84 

 



 

2.  ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

 

1. Тема. Стратегічне планування розвитку територій: 

інституційне забезпечення. Стратегічне планування як складова цілісної 

системи планування місцевого розвитку. Основні поняття та принципи 

стратегічного управління та стратегічного планування місцевого розвитку. 

Особливості стратегічного та оперативного управління. Базові види 

планувальних документів на місцевому рівні. Принципи стратегічного 

планування місцевого розвитку. Стратегії місцевого розвитку. Просторові 

програми (Генеральні плани населених пунктів). Щорічні програми 

соціально-економічного розвитку та культурного розвитку території. 

Співвідношення об’єктів та видів планування територій. Нормативно-правові 

засади здійснення стратегічного планування. 

2. Тема. Розробка стратегії місцевого розвитку. Методи 

аналітичної діяльності в рамках стратегічного планування місцевого 

розвитку. Соціально-економічний аналіз. Порівняльний аналіз. SWOT- 

аналіз. PESTLE-аналіз. Соціологічний аналіз. Інформаційна основа для 

проведення аналізу стану розвитку території. Профіль громади. Розробка 

варіантів стратегії. Система цілей стратегії місцевого розвитку. Партисипація 

при розробці стратегій розвитку. Визначення пріоритетів, стратегічних цілей 

та оперативних завдань при розробці місцевих стратегій. 

3. Тема. Впровадження стратегічного плану місцевого розвитку. 

Етапи підготовки оперативного плану реалізації місцевої стратегії. 

Визначення оперативних цілей.  Відбір проектів для досягнення оперативних 

цілей. Створення програмних документів. Прикладні методики, які 

дозволяють сформулювати оперативні цілі для досягнення стратегічних 

цілей. Визначення і відбір проектів. Формування портфелю проектів. 

Мобілізація проектних ідей. Відбір проектів. Формування оперативного 

плану реалізації стратегії розвитку території. Структура оперативного плану. 

4. Тема. Моніторинг та оцінювання реалізації стратегічного 

плану. Ключові характеристики моніторингу та оцінювання. Основні типи 

моніторингу. Завдання оцінювання. Основні види оцінювання (попереднє, 

проміжне та підсумкове). Організація ефективного спостереження за 

стратегічним процесом. Моніторинг результуючих показників. Моніторинг 

програм і проектів стратегії. Моніторинг громадської думки. Форми 

проведення моніторингу (внутрішній, зовнішній, змішаний). Звітність за 

результатами оцінювання. Індикатори оцінювання та моніторингу. Критерії 

відбору індикаторів оцінювання та моніторингу. Визначення 

результативності. 



5. Тема. Інтегроване просторове планування. Неформальне 

просторове планування. Лейпцизька хартія сталого європейського міста. 

Алгоритми залучення громади до просторового планування. Методологія 

інтегрованого планування. Визначення ключових секторів дослідження. 

Методологія проведення аналізу основних сфер діяльності територіальної 

громади. Визначення та залучення стейкхолдерів. Формування цілей та сфер 

дій для досягнення цілей просторового розвитку. Моніторинг реалізації 

концепцій інтегрованого розвитку. 

6. Тема. Забезпечення громади містобудівною документацією. 

Організація розроблення та затвердження містобудівної документації для. 

Основні завдання містобудівної документації. Підготовка, прийняття та 

оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації. 

Визначення розробника містобудівної документації. Фінансування 

розроблення містобудівної документації. Участь у розробленні містобудівної 

документації. Складання та затвердження завдання на розроблення 

містобудівної документації. Напрямки використання містобудівної 

документації. Моніторинг реалізації містобудівної документації. 

Містобудівний моніторинг. Моніторинг наслідків реалізації містобудівної 

документації для довкілля та здоров’я населення. Містобудівний кадастр. 

7. Тема. Генеральний план населеного пункту. Поняття 

генерального плану. Інституційні умови. Державні-будівельні норми. 

Структура і зміст. Інструмент для планування майбутнього громади. 

Практична цінність генплану для жителів населеного пункту. Доступність 

Генерального плану. Права запитувачів генплану під час звернення до 

органів місцевого самоврядування. Громадські слухання стосовно 

містобудівної документації. 

8. Тема. Аналітика містобудівної документації. Землевідведення 

та землекористування у будівництві. Зонування та типи містобудівних 

планів. Збереження довкілля та містобудування. Інформаційна інтеграція та 

доступ до інформації. Дозвільні процедури, проблематика. Реінжиніринг 

дозвільних процедур. Розвиток технологічного забезпечення сфери – smart-

city, BIM-технології, геоінформаційні системи. Базові організації. Реформа та 

нова система ДБН. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд, 

ринковий нагляд. Стратегії, програми, проекти, плани та договори щодо 

комплексного просторового розвитку територій на основі партнерства на 

національному, регіональному та місцевому рівні. 

 

3.  ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ 
 

3.1. Плани контактних занять 

 

Всі заняття ґрунтуються на попередньому вивченні теоретичних  

матеріалів або самостійному виконанні завдань, що дає можливість 

зосередити увагу лише на проблемних питаннях. 



 

Контактне заняття № 1 на тему: “Стратегічне планування 

розвитку територій: інституційне забезпечення” (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу теорій 

та практичної діяльності, вироблення обґрунтованих пропозицій, 

практикуму. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: 

Володіння фундаментальними професійними знаннями у сфері 

прогнозування та планування просторового розвитку; розуміння системи, 

структури і процедури планування просторового розвитку, її ролі у  процесах 

регіонального розвитку, публічному управлінні, державному управлінні і 

місцевому самоврядуванні; аналізувати, застосовувати та адаптувати 

стандарти прогнозування та планування територіального розвитку, досвід 

стратегічного і просторового планування в різних країнах; спілкуватися в 

діалоговому режимі з широкою науковою та професійною спільнотами і 

громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обговорення дискусійних 

питань, здатність проявляти ініціативу щодо визначення перспективних 

напрямів розвитку. 

План контактного заняття: 

1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з 

питань: проблеми прогнозування територіальних процесів та планування 

розвитку територіальних громадам, генезису підходів до стратегічного 

планування, планування розвитку в умовах децентралізації. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: 

обгрунтованої методології прогнозування розвитку та формування стратегії 

розвитку на субнаціональному рівні. Нормативно-правове забезпечення 

здійснення стратегічного планування. 

3. Робота в малих групах: порівняльний аналіз методології 

стратегічного планування розвитку територій регіонального та локального 

рівня. 

 

Контактне заняття № 2 на тему: “ Розробка стратегії 

місцевого розвитку”  (2 год.). 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусії з 

елементами аналізу, роботи в малих групах 



 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: 

Володіння фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у 

сфері прогнозування та планування просторового розвитку; розуміння 

алгоритмів прогнозування та планування просторового розвитку; 

усвідомлення цінностей та цілей суспільства, держави, територіальної 

громади регіону для їх включення програми розвитку; виявляти, ставити та 

вирішувати наукові проблеми з регіонального публічного управління, 

самостійно продукувати інноваційні технології, методики дослідження та 

реалізації новітніх наукових досягнень; спілкуватися в діалоговому режимі з 

широкою науковою та професійною спільнотами і громадськістю в галузі 

наукової діяльності з метою обговорення дискусійних питань, результатів 

досліджень, узгодження дій і спільної роботи на конференціях, симпозіумах, 

наукових семінарах, здатність проявляти ініціативу щодо визначення 

перспективних напрямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і 

особистого їх впровадження, лідерство; 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Методи аналітичної діяльності в 

рамках стратегічного планування місцевого розвитку. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Інформаційна основа для 

проведення аналізу стану розвитку території. Визначення пріоритетів, 

стратегічних цілей та оперативних завдань при розробці місцевих стратегій. 

3. Робота в малих групах: Формування профілю громади.  

 

Контактне заняття 3 на тему: “Впровадження стратегічного 

плану місцевого розвитку” (2 год.) 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусії з 

елементами аналізу, роботи в малих групах. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: 

володіння фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у 

сфері прогнозування та планування просторового розвитку; виявляти, 

ставити та вирішувати наукові проблеми з прогнозування та планування 

просторового розвитку, самостійно продукувати інноваційні технології, 

методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; 

обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, 

використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів 

дослідження; здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом 

життя, створювати атмосферу творчої діяльності працівників та 

організовувати їх навчання, нести відповідальність за особисте навчання та 

професійне зростання  інших. 



План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Етапи підготовки оперативного 

плану реалізації місцевої стратегії. Визначення оперативних цілей та  

створення програмних документів. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Відбір проектів для 

досягнення оперативних цілей. Прикладні методики формулювання 

оперативних цілей для досягнення стратегічних цілей. 

3. Робота в малих групах: Відбір проектів та формування 

оперативного плану реалізації стратегії розвитку території. 

Контактне заняття 4 на тему: “Моніторинг та оцінювання 

реалізації стратегічного плану ” (2 год.).  

 

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу теорій 

та практичної діяльності, вироблення обґрунтованих пропозицій, 

практикуму.  

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: 

Розуміння системи, структури і процедури планування просторового 

розвитку, її ролі у  процесах регіонального розвитку, публічному управлінні, 

державному управлінні і місцевому самоврядуванні; проводити критичний 

аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей, застосовувати з цією метою 

сучасні необхідні та достатні методи і моделі, інформаційне та програмне 

забезпечення; обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною 

спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації 

результатів дослідження; здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися 

протягом життя, створювати атмосферу творчої діяльності працівників та 

організовувати їх навчання, нести відповідальність за особисте навчання та 

професійне зростання  інших. 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Ключові характеристики 

моніторингу та оцінювання. Основні типи моніторингу, завдання та види 

оцінювання.  

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій: Організація ефективного 

спостереження за стратегічним процесом. Моніторинг результуючих 

показників. Моніторинг програм і проектів стратегії,  громадської думки. 

Форми проведення моніторингу. 

3. Практикум: Індикатори оцінювання та моніторингу. Критерії 

відбору індикаторів оцінювання та моніторингу. Визначення 

результативності. 



 

Контактне заняття 5 на тему: “Інтегроване просторове 

планування” (2 год.).  

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування з 

елементами дискусії та роботи в групах. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: 

Розуміння системи, структури і процедури планування просторового 

розвитку, її ролі у процесах регіонального розвитку, публічному управлінні, 

державному управлінні і місцевому самоврядуванні; проводити критичний 

аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей, застосовувати з цією метою 

сучасні необхідні та достатні методи і моделі, інформаційне та програмне 

забезпечення; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та 

професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з 

метою обговорення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження 

дій і спільної роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, 

доводити результати досліджень та інновацій до колег, публічно 

представляти, захищати результати своїх досліджень, обговорювати їх і 

дискутувати з науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні 

засоби візуальної презентації результатів дослідження; здатність 

саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, створювати 

атмосферу творчої діяльності працівників та організовувати їх навчання, 

нести відповідальність за особисте навчання та професійне зростання  інших. 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Неформальне просторове 

планування. Лейпцизька хартія сталого європейського міста.  

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Методологія інтегрованого 

планування. Визначення ключових секторів дослідження. 

3. Робота в малих групах: Формування цілей та сфер дій для 

досягнення цілей просторового розвитку. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного 

заняття: лекція, презентація, робота в малих групах, дискусія, пілотне 

опитування. 

 



Контактне заняття 6 на тему: “ Забезпечення громади 

містобудівною документацією” (2 год.). 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування з 

елементами дискусії та роботи в групах. 

 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: 

Володіння фундаментальними професійними знаннями у сфері 

прогнозування та планування просторового розвитку; проводити критичний 

аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей, застосовувати з цією метою 

сучасні необхідні та достатні методи і моделі, інформаційне та програмне 

забезпечення; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та 

професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з 

метою обговорення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження 

дій і спільної роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, 

доводити результати досліджень та інновацій до колег, публічно 

представляти, захищати результати своїх досліджень, обговорювати їх і 

дискутувати з науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні 

засоби візуальної презентації результатів дослідження; здатність 

саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, створювати 

атмосферу творчої діяльності працівників та організовувати їх навчання, 

нести відповідальність за особисте навчання та професійне зростання  інших. 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Організація розроблення та 

затвердження містобудівної документації для. Основні завдання 

містобудівної документації. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Підготовка, прийняття та 

оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації. 

Визначення розробника містобудівної документації. Фінансування 

розроблення містобудівної документації.  

3. Робота в малих групах: Участь у розробленні містобудівної 

документації. Аналіз містобудівного кадастру. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного 

заняття: лекція, презентація, робота в малих групах, дискусія, пілотне 

опитування. 

 



Контактне заняття № 7 на тему: “ Генеральний план 

населеного пункту ” (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусій та 

роботи в малих групах. 

 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: 

Розуміння системи, структури і процедури планування просторового 

розвитку, її ролі у  процесах регіонального розвитку, публічному управлінні, 

державному управлінні і місцевому самоврядуванні; виявляти, ставити та 

вирішувати наукові проблеми прогнозування просторового розвитку, 

самостійно продукувати інноваційні технології, методики дослідження та 

реалізації новітніх наукових досягнень; розробляти, впроваджувати і 

оцінювати технології і методи вироблення програм економічного та 

соціального розвитку регіонального рівня; спілкуватися в діалоговому 

режимі з широкою науковою та професійною спільнотами і громадськістю в 

галузі наукової діяльності з метою обговорення дискусійних питань, 

результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи на конференціях, 

симпозіумах, наукових семінарах, доводити результати досліджень та 

інновацій до колег, публічно представляти, захищати результати своїх 

досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною 

спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації 

результатів дослідження; здатність проявляти ініціативу щодо визначення 

перспективних напрямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і 

особистого їх впровадження, лідерство; 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Інституційні умови складання 

Генерального плану. Державні будівельні норми. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Практична цінність 

генплану для жителів населеного пункту. Генеральний план vs Master план. 

3. Робота в малих групах: аналіз генерального плану конкретного 

міста. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання 

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  

заняття: лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

Контактне заняття № 8 на тему: “Аналітика містобудівної 

документації” (2 год.). 

 



Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусій та 

роботи в малих групах.  

 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: 

Розуміння системи, структури і процедури планування просторового 

розвитку, її ролі у  процесах регіонального розвитку, публічному управлінні, 

державному управлінні і місцевому самоврядуванні; виявляти, ставити та 

вирішувати наукові проблеми прогнозування просторового розвитку, 

самостійно продукувати інноваційні технології, методики дослідження та 

реалізації новітніх наукових досягнень; розробляти, впроваджувати і 

оцінювати технології і методи вироблення програм економічного та 

соціального розвитку регіонального рівня; спілкуватися в діалоговому 

режимі з широкою науковою та професійною спільнотами і громадськістю в 

галузі наукової діяльності з метою обговорення дискусійних питань, 

результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи на конференціях, 

симпозіумах, наукових семінарах, доводити результати досліджень та 

інновацій до колег, публічно представляти, захищати результати своїх 

досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною 

спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації 

результатів дослідження; здатність проявляти ініціативу щодо визначення 

перспективних напрямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і 

особистого їх впровадження, лідерство; 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Зонування та типи містобудівних 

планів. Збереження довкілля та містобудування. Інформаційна інтеграція та 

доступ до інформації. Дозвільні процедури, проблематика. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Реінжиніринг дозвільних 

процедур. Розвиток технологічного забезпечення сфери – smart-city, BIM-

технології, геоінформаційні системи. Базові організації. Реформа та нова 

система ДБН. 

3. Робота в малих групах: Стратегії, програми, проекти, плани та 

договори щодо комплексного просторового розвитку територій на основі 

партнерства на національному, регіональному та місцевому рівні. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  

заняття: лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

 

 



4. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота передбачає:  

1. Підготовку до аудиторних (контактних) занять.  

2. Самостійне вивчення окремих питань дисципліни.  

3. Виконання індивідуального завдання.  

Підготовка до аудиторних (контактних) занять відбувається на 

основі опрацювання лекційних матеріалів, а також джерел рекомендованої та 

самостійно підібраної літератури.  

Ця робота виконується у позааудиторний час. Засвоєна під час 

самостійної роботи інформація є основою для обговорення та дискусій у ході 

проведення контактних занять. Крім того, засвоєні знання можуть бути 

об’єктом усного та письмового контролю.  

Самостійне вивчення окремих питань дисципліни. У процесі 

опанування курсу окремі питання, визначені у змісті тем, можуть бути 

винесені на самостійне опрацювання. Перелік цих питань визначає професор, 

який проводить контактні заняття, і доводить їх до відома слухачів. Засвоєні 

самостійно знання можуть бути об’єктом письмового та усного контролю.  

Виконання індивідуального завдання. Індивідуальне завдання – це 

письмова робота, яка виконується відповідно до напряму дисертаційного 

дослідження здобувача у формі статті до фахового журналу. 

Форма представлення індивідуального завдання: 

Форма представлення індивідуального завдання визначається 

професором. Індивідуальне завдання може бути представлене: 

– в електронному вигляді – надіслане на офіційну електронну скриньку 

професора (див. адресу на сторінці професора на сайті КНЕУ);  

– у надрукованому вигляді. 

Термін представлення виконаного індивідуального завдання та 

його презентації визначає професор, який проводить контактні заняття. 

Презентація індивідуального завдання може бути призначена під час 

індивідуально-консультативної роботи професора, або ж проведена у ході 

контактних занять. 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Індивідуально-консультативна робота є важливою форою спілкування 

у ході навчального процесу. Вона призначена реалізувати індивідуальний 

підхід у ході підготовки аспірантів і сприяти підвищенню результатів як 

навчальної, так і наукової роботи здобувачів. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться в таких формах: 

– надання індивідуальних консультацій за питаннями в межах 

програми дисципліни. Консультації можуть надаватися у процесі проведення 

контактних занять, а також у призначений для консультацій час (якщо це 

передбачено розкладом); 



– надання індивідуальних консультацій щодо виконання 

індивідуального завдання. Консультація може надаватися безпосередньо або 

за допомогою електронного листування за згодою професора, який 

проводить контактні заняття; 

– презентація індивідуального завдання може бути призначена під час 

індивідуально-консультативної роботи професора, або ж проведена у ході 

контактних занять. 

Консультативна робота в рамках даного навчального курсу може 

проводитися не тільки в індивідуальній формі, але й у вигляді групових 

консультацій під час контактних занять. 

 

 

4. САМОСТІЙНА РОБОТА 
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5. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Індивідуально-консультативна робота є важливою форою спілкування 

у ході навчального процесу. Вона призначена реалізувати індивідуальний 

підхід у ході підготовки аспірантів і сприяти підвищенню результатів як 

навчальної, так і наукової роботи здобувачів. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться в таких формах: 

– надання індивідуальних консультацій за питаннями в межах 

програми дисципліни. Консультації можуть надаватися у процесі проведення 

контактних занять, а також у призначений для консультацій час (якщо це 

передбачено розкладом); 

– надання індивідуальних консультацій щодо виконання 

індивідуального завдання. Консультація може надаватися безпосередньо або 

за допомогою електронного листування за згодою професора, який 

проводить контактні заняття; 

– презентація індивідуального завдання може бути призначена під час 

індивідуально-консультативної роботи професора, або ж проведена у ході 

контактних занять. 

Консультативна робота в рамках даного навчального курсу може 

проводитися не тільки в індивідуальній формі, але й у вигляді групових 

консультацій під час контактних занять. 

 

6. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

З метою активізації навчання застосовуються спеціальні методи, які 

базуються на інтерактивній взаємодії професора й аспірантів. 

Навчання проводиться у формі контактних занять, які комплексно 

поєднують у собі елементи класичної і проблемної лекцій, семінару й 

дискусії. 

Для підвищення рівня засвоєння знань у даному навчальному курсі 

використовуються такі основні методи активного навчання: 

 презентація; 

 обговорення; 

 наукова дискусія; 

 діалог; 

 робота у міні-групах; 

 пілотні опитування; 

 групові консультації; 

 індивідуальні консультації; 

 інші активні методи навчання. 

Вибір методів активного навчання, які застосовуються у ході 

проведення контактних занять обирає професор відповідно до теми й цілей 

конкретного заняття, а також із урахуванням психологічних особливостей 

навчальної групи. 



7. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

7.1. Карта самостійної роботи 

№ 

заняття 
Тема Форма роботи 

Макс. 

кількість 

балів 

ЗА КОМПЕТЕНТНОСТІ, ПРОЯВЛЕНІ В ПЕРІОД КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ  
1. Тема 1. Стратегічне планування розвитку 

територій: інституційне забезпечення  

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

8 

2. Тема 2. Розробка стратегії місцевого розвитку. Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

8 

3. Тема 3. Впровадження стратегічного плану 

місцевого розвитку.  
 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

8 

4. Тема 4. Моніторинг та оцінювання реалізації 

стратегічного плану 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

8 

5. Тема 5. Інтегроване просторове планування Участь у дискусії 

Робота в малих групах 

Пілотне опитування 

8 

6. Тема 6. Забезпечення громади містобудівною 

документацією 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

10 

7. Тема 7. Генеральний план населеного пункту   Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

10 

8. Тема 8. Аналітика містобудівної документації Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

10 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ НА КОНТАКТНИХ ЗАНЯТТЯХ 70 

Виконання і презентація індивідуального завдання 

Виконання індивідуального завдання 20 

Презентація індивідуального завдання 10 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 20 

РАЗОМ БАЛІВ 100 

 

7.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань 

Об’єктами поточного оцінювання знань є: 

– робота під час проведення контактних занять. Основні види робіт 

охоплюють: участь у дискусії, презентація результатів роботи міні-групи, 

відповіді у ході пілотного опитування. Максимальна кількість балів, яка 

може бути отримана за роботу на контактному занятті, дорівнює 3. 

– виконання і презентація індивідуальної роботи, яка виконується за 

напрямом дисертаційного дослідження аспіранта. Виконання 

індивідуального завдання оцінюється окремо; презентація також передбачає 

окреме оцінювання. Максимальна сума балів за виконання індивідуального 

завдання – 20, за презентацію – 10. 

 



Визначення балів відбувається відповідно до рівня виконання завдань: 
Вид робіт, що оцінюються Рівень виконання 

Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний 

Робота на контактних заняттях 8-10 6-8 4-6 0 

Виконання індивідуального завдання 20 15 10 0 

Презентація індивідуального завдання 10 8 6 0 
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