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ВСТУП  

 

У системі підготовки докторів філософії за спеціальністю “Публічне 

управління та адміністрування” базовою фундаментальною науковою дисцип-

ліною є “Прогнозування та стратегічне планування територій”. 

В ній розкриваються філософські, понятійні, концептуальні, методологі-

чні основи стратегічного і просторового планування регіонів, міст та територіа-

льних громад, а також функціональні, структурні, організаційні його складові.  

Засвоєння дисципліни “ Прогнозування та стратегічне планування тери-

торій ” 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 розвит-

ком, 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 факто-

ри сталого розвитку економічних систем та механізми його забезпечення, стра-

тегічні напрями та концептуальні пріоритети територіально-просторового пла-

нування. 

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 про-

гнозування, стратегічного та просторового планування розвитку територій, 

особливостей формування стратегічних документів розвитку економіки регіо-

нів, взаємозв’язку структурних елементів планування; вивчення алгоритмів 

планування розвитку територій та аналітика планувальної документації терито-

рій. 

а) знання: 

 Володіння фундаментальними професійними знаннями у сфері про-

гнозування та планування просторового розвитку; 

 Розуміння алгоритмів прогнозування та планування просторового ро-

звитку; усвідомлення цінностей та цілей суспільства, держави, територіальної 

громади регіону для їх включення програми розвитку;  
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 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 пла-

нування в різних країнах; 

 виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми прогнозування 

просторового розвитку, самостійно продукувати інноваційні технології, мето-

дики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень;  

 розробляти, впроваджувати і оцінювати технології і методи вироблен-

ня 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, ін-

формаційне та програмне забезпечення; 

 

в) комунікації: 

 спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професій-

ною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обгово-

рення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної 

роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити результа-

ти досліджень та інновацій до колег, публічно представляти, захищати резуль-

тати 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 на-

прямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і особистого їх впровадження, 

лідерство; 

 здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

створювати атмосферу творчої діяльності працівників та організовувати їх на-

вчання, нести відповідальність за особисте навчання та професійне зростання  

інших. 

 

Результатами засвоєння здобувачем наукового ступеня доктора філосо-

фії дисципліни “ Прогнозування та стратегічне планування територій” є зда-

тність: 
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– 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 дотич-

них предметних областей; 

– виявляти,  ставити та вирішувати наукові проблеми і задачі прогнозу-

вання та стратегічного планування територій і практики реалізації наукових до-

сягнень; виявляти теоретичні та практичні проблеми, протиріччя і невирішені 

раніше задачі (проблеми) або їх складові, а також дискусійні питання в цій сфе-

рі; 

– 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 син-

тезувати отриману інформацію для розв’язання задач дисертаційного дослі-

дження; 

– 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, тре-

ндів розвитку і світового досвіду; 

– продемонструвати здатність проводити ґрунтовні дослідження, ре-

зультати 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 різноманістно-

сті та соціальної справедливості;  

– спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професій-

ною спільнотами і громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльно-

сті з метою обговорення дискусійних питань, результатів досліджень, узго-

дження дій і спільної роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семіна-

рах, доводити результати досліджень та інновацій до колег, публічно представ-

ляти, 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, прово-

дити 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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ТЕМА 1. Стратегічне планування 

розвитку територій: інституційне 

забезпечення 

15 

 

2 

 

3 10 1 

 

3 11 

2 

ТЕМА 2. Розробка стратегії місцево-

го розвитку 

15 2 3 10 1 3 11 

3 

ТЕМА 3. Впровадження стратегіч-

ного плану місцевого розвитку 

15 

 

2 

 

3 10 1 

 

3 11 

4 
ТЕМА 4. Моніторинг та оцінювання 

реалізації стратегічного плану 

15 

 

2 3 10 1 3 11 

5 
ТЕМА 5. Інтегроване просторове 

планування 

15 

 

2 3 10 2 3 10 

6 

ТЕМА 6. Забезпечення громади міс-

тобудівною документацією 

15 2 3 10 2 3 10 

7 

ТЕМА 7. Генеральний план населе-

ного пункту 

15 2 3 10 2 3 10 

8 

ТЕМА 8. Аналітика містобудівної 

документації 

15 2 3 10 2 3 10 

Усього навчальних годин 
120 16 24 80 12 24 84 
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2.  ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

 

1. Тема. Стратегічне планування розвитку територій: інституційне 

забезпечення. Стратегічне планування як складова цілісної системи плануван-

ня 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 місце-

вого розвитку. Просторові програми (Генеральні плани населених пунктів). 

Щорічні програми соціально-економічного розвитку та культурного розвитку 

території. Співвідношення об’єктів та видів планування територій. Норматив-

но-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. Соці-

ологічний аналіз. Інформаційна основа для проведення аналізу стану розвитку 

території. Профіль громади. Розробка варіантів стратегії. Система цілей страте-

гії місцевого розвитку. Партисипація при розробці стратегій розвитку. Визна-

чення пріоритетів, стратегічних цілей та оперативних завдань при розробці міс-

цевих стратегій. 

3. Тема. Впровадження стратегічного плану місцевого розвитку. 

Етапи підготовки оперативного плану реалізації місцевої стратегії. Визначення 

оперативних цілей.  Відбір проектів для досягнення оперативних цілей. Ство-

рення програмних документів. Прикладні методики, які дозволяють сформулю-

вати оперативні цілі для досягнення стратегічних цілей. Визначення і відбір 

проектів. Формування портфелю проектів. Мобілізація проектних ідей. Відбір 

проектів. Формування оперативного плану реалізації стратегії розвитку терито-

рії. Структура оперативного плану. 

4. Тема. Моніторинг та оцінювання реалізації стратегічного плану. 

Ключові характеристики моніторингу та оцінювання. Основні типи моніторин-

гу. Завдання оцінювання. Основні види оцінювання (попереднє, проміжне та 

підсумкове). Організація ефективного спостереження за стратегічним проце-

сом. Моніторинг результуючих показників. Моніторинг програм і проектів 

стратегії. Моніторинг громадської думки. Форми проведення моніторингу (вну-

трішній, зовнішній, змішаний). Звітність за результатами оцінювання. Індика-

тори оцінювання та моніторингу. Критерії відбору індикаторів оцінювання та 

моніторингу. Визначення результативності. 

5. Тема. Інтегроване просторове планування. Неформальне просто-

рове планування. Лейпцизька хартія сталого європейського міста. Алгоритми 

залучення громади до просторового планування. Методологія інтегрованого 

планування. Визначення ключових секторів дослідження. Методологія прове-

дення аналізу основних сфер діяльності територіальної громади. Визначення та 

залучення стейкхолдерів. Формування цілей та сфер дій для досягнення цілей 
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просторового розвитку. Моніторинг реалізації концепцій інтегрованого розвит-

ку. 

6. Тема. Забезпечення громади містобудівною документацією. Ор-

ганізація 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 докумен-

тації. Участь у розробленні містобудівної документації. Складання та затвер-

дження завдання на розроблення містобудівної документації. Напрямки вико-

ристання містобудівної документації. Моніторинг реалізації містобудівної до-

кументації. Містобудівний моніторинг. Моніторинг наслідків реалізації місто-

будівної документації для довкілля та здоров’я населення. Містобудівний ка-

дастр. 

7. Тема. Генеральний план населеного пункту. Поняття генерально-

го 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 запи-

тувачів генплану під час звернення до органів місцевого самоврядування. Гро-

мадські 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 про-

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

технології, геоінформаційні системи. Базові організації. Реформа та нова систе-

ма 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, ре-

гіональному та місцевому рівні. 

 

3.  ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ 
 

3.1. Плани контактних занять 

 

Всі заняття ґрунтуються на попередньому вивченні теоретичних  матері-

алів або самостійному виконанні завдань, що дає можливість зосередити увагу 

лише на проблемних питаннях. 

 

Контактне заняття № 1 на тему: “Стратегічне планування роз-

витку територій: інституційне забезпечення” (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу теорій та 

практичної діяльності, вироблення обґрунтованих пропозицій, практикуму. 
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Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володін-

ня фундаментальними професійними знаннями у сфері прогнозування та пла-

нування 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 плану-

вання територіального розвитку, досвід стратегічного і просторового плануван-

ня 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 визна-

чення перспективних напрямів розвитку. 

План контактного заняття: 

1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: проблеми прогнозування територіальних процесів та планування розвитку 

територіальних громадам, генезису підходів до стратегічного планування, пла-

нування розвитку в умовах децентралізації. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з формування: обгрунтованої 

методології прогнозування розвитку та формування стратегії розвитку на суб-

національному рівні. Нормативно-правове забезпечення здійснення стратегіч-

ного 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: Воло-

діння 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 включен-

ня програми розвитку; виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми з ре-

гіонального публічного управління, самостійно продукувати інноваційні техно-

логії, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; спілку-

ватися 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 конферен-
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ціях, 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 ра-

мках стратегічного планування місцевого розвитку. 

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

ведення 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: володін-

ня фундаментальними світоглядними та професійними знаннями у сфері про-

гнозування та планування просторового розвитку; виявляти, ставити та вирішу-

вати наукові проблеми з прогнозування та планування просторового розвитку, 

самостійно продукувати інноваційні технології, методики дослідження та реалі-

зації новітніх наукових досягнень; обговорювати їх і дискутувати з науково-

професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презента-

ції результатів дослідження; здатність саморозвиватися і самовдосконалювати-

ся 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 пла-

ну реалізації місцевої стратегії. Визначення оперативних цілей та  створення 

програмних документів. 

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

ня 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 реа-

лізації стратегічного плану ” (2 год.).  
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Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу теорій та 

практичної діяльності, вироблення обґрунтованих пропозицій, практикуму.  

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розумін-

ня системи, структури і процедури планування просторового розвитку, її ролі у  

процесах регіонального розвитку, публічному управлінні, державному управ-

лінні і місцевому самоврядуванні; проводити критичний аналіз, оцінку та син-

тез нових та складних ідей, застосовувати з цією метою сучасні необхідні та 

достатні методи і моделі, інформаційне та програмне забезпечення; обговорю-

вати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, використовувати су-

часні засоби візуальної презентації результатів дослідження; здатність самороз-

виватися і самовдосконалюватися протягом життя, створювати атмосферу тво-

рчої діяльності працівників та організовувати їх навчання, нести відповідаль-

ність за особисте навчання та професійне зростання  інших. 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Ключові характеристики моніторин-

гу та оцінювання. Основні типи моніторингу, завдання та види оцінювання.  

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій: Організація ефективного спо-

стереження за стратегічним процесом. Моніторинг результуючих показників. 

Моніторинг програм і проектів стратегії,  громадської думки. Форми проведен-

ня моніторингу. 

3. Практикум: Індикатори оцінювання та моніторингу. Критерії відбору 

індикаторів оцінювання та моніторингу. Визначення результативності. 

 

Контактне заняття 5 на тему: “Інтегроване просторове плану-

вання” (2 год.).  

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування з елементами 

дискусії та роботи в групах. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розумін-

ня системи, структури і процедури планування просторового розвитку, її ролі у 

процесах регіонального розвитку, публічному управлінні, державному управ-

лінні і місцевому самоврядуванні; проводити критичний аналіз, оцінку та син-

тез нових та складних ідей, застосовувати з цією метою сучасні необхідні та 

достатні методи і моделі, інформаційне та програмне забезпечення; спілкувати-

ся в діалоговому режимі з широкою науковою та професійною спільнотами і 

громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обговорення дискусійних 
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питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи на конферен-

ціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити результати досліджень та ін-

новацій до колег, публічно представляти, захищати результати своїх дослі-

джень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, ви-

користовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів дослідження; 

здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, створюва-

ти атмосферу творчої діяльності працівників та організовувати їх навчання, не-

сти відповідальність за особисте навчання та професійне зростання  інших. 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Неформальне просторове плануван-

ня. 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 занят-

тя: лекція, презентація, робота в малих групах, дискусія, пілотне опитування. 

 

Контактне заняття 6 на тему: “ Забезпечення громади містобу-

дівною документацією” (2 год.). 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування з елементами 

дискусії та роботи в групах. 

 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Воло-

діння фундаментальними професійними знаннями у сфері прогнозування та 

планування просторового розвитку; проводити критичний аналіз, оцінку та си-

нтез нових та складних ідей, застосовувати з цією метою сучасні необхідні та 

достатні методи і моделі, інформаційне та програмне забезпечення; спілкувати-

ся 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 конферен-

ціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити результати досліджень та ін-

новацій до колег, публічно представляти, захищати результати своїх дослі-

джень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, ви-

користовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів дослідження; 

здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, створюва-
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ти атмосферу творчої діяльності працівників та організовувати їх навчання, не-

сти відповідальність за особисте навчання та професійне зростання  інших. 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Організація розроблення та затвер-

дження містобудівної документації для. Основні завдання містобудівної доку-

ментації. 

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

оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації. Визна-

чення розробника містобудівної документації. Фінансування розроблення міс-

тобудівної документації.  

3. Робота в малих групах: Участь у розробленні містобудівної докумен-

тації. Аналіз містобудівного кадастру. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного занят-

тя: лекція, презентація, робота в малих групах, дискусія, пілотне опитування. 

 

Контактне заняття № 7 на тему: “ Генеральний план населено-

го пункту ” (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусій та 

роботи в малих групах. 

 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розу-

міння системи, структури і процедури планування просторового розвитку, її 

ролі у  процесах регіонального розвитку, публічному управлінні, державному 

управлінні і місцевому самоврядуванні; виявляти, ставити та вирішувати нау-

кові проблеми прогнозування просторового розвитку, самостійно продукувати 

інноваційні технології, методики дослідження та реалізації новітніх наукових 

досягнень; розробляти, впроваджувати і оцінювати технології і методи вироб-

лення програм економічного та соціального розвитку регіонального рівня; спіл-

куватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професійною спільно-

тами і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обговорення диску-

сійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи на 

конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити результати дослі-

джень та інновацій до колег, публічно представляти, захищати результати своїх 

досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, 

використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів досліджен-

ня; здатність проявляти ініціативу щодо визначення перспективних напрямів 



 

15 

 

15 

розвитку, прийняття стратегічних рішень і особистого їх впровадження, лідерс-

тво; 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Інституційні умови складання Гене-

рального 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  за-

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

 

Контактне заняття № 8 на тему: “Аналітика містобудівної докумен-

тації” (2 год.). 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусій та 

роботи в малих групах.  

 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розу-

міння системи, структури і процедури планування просторового розвитку, її 

ролі у  процесах регіонального розвитку, публічному управлінні, державному 

управлінні і місцевому самоврядуванні; виявляти, ставити та вирішувати нау-

кові проблеми прогнозування просторового розвитку, самостійно продукувати 

інноваційні технології, методики дослідження та реалізації новітніх наукових 

досягнень; розробляти, впроваджувати і оцінювати технології і методи вироб-

лення програм економічного та соціального розвитку регіонального рівня; спіл-

куватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професійною спільно-

тами і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обговорення диску-

сійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи на 

конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити результати дослі-

джень та інновацій до колег, публічно представляти, захищати результати своїх 

досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, 

використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів досліджен-

ня; здатність проявляти ініціативу щодо визначення перспективних напрямів 

розвитку, прийняття стратегічних рішень і особистого їх впровадження, лідерс-

тво; 

 

План контактного заняття: 
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1. Теоретичне опитування з питань: Зонування та типи містобудівних 

планів. Збереження довкілля та містобудування. Інформаційна інтеграція та до-

ступ до інформації. Дозвільні процедури, проблематика. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Реінжиніринг дозвільних про-

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

технології, геоінформаційні системи. Базові організації. Реформа та нова систе-

ма ДБН. 

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

вори щодо комплексного просторового розвитку територій на основі партнерс-

тва на національному, регіональному та місцевому рівні. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  за-

няття: 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 самос-

тійно підібраної літератури.  

Ця робота виконується у позааудиторний час. Засвоєна під час самостій-

ної роботи інформація є основою для обговорення та дискусій у ході проведен-

ня контактних занять. Крім того, засвоєні знання можуть бути об’єктом усного 

та письмового контролю.  

Самостійне вивчення окремих питань дисципліни. У процесі опану-

вання курсу окремі питання, визначені у змісті тем, можуть бути винесені на 

самостійне опрацювання. Перелік цих питань визначає професор, який прово-

дить 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 пи-

сьмова робота, яка виконується відповідно до напряму дисертаційного дослі-

дження здобувача у формі статті до фахового журналу. 

Форма представлення індивідуального завдання: 

Форма представлення індивідуального завдання визначається професо-

ром. Індивідуальне завдання може бути представлене: 
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– 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 ін-

дивідуально-консультативної роботи професора, або ж проведена у ході конта-

ктних 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 роз-

кладом); 

– надання індивідуальних консультацій щодо виконання індивідуально-

го завдання. Консультація може надаватися безпосередньо або за допомогою 

електронного листування за згодою професора, який проводить контактні за-

няття; 

– презентація індивідуального завдання може бути призначена під час 

індивідуально-консультативної роботи професора, або ж проведена у ході кон-

тактних занять. 

Консультативна робота в рамках даного навчального курсу може прово-

дитися не тільки в індивідуальній формі, але й у вигляді групових консультацій 

під час контактних занять. 
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6. 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 тери-

торій: 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 міс-

цевого 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 

 

6.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань 

Об’єктами поточного оцінювання знань є: 

– робота під час проведення контактних занять. Основні види робіт охоп-

люють: участь у дискусії, презентація результатів роботи міні-групи, відповіді у 

ході пілотного опитування. Максимальна кількість балів, яка може бути отри-

мана за роботу на контактному занятті, дорівнює 3. 

– виконання і презентація індивідуальної роботи, яка виконується за на-

прямом дисертаційного дослідження аспіранта. Виконання індивідуального за-

вдання оцінюється окремо; презентація також передбачає окреме оцінювання. 

Максимальна сума балів за виконання індивідуального завдання – 20, за презе-

нтацію – 10. 
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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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