
 

(Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Муніципальний менеджмент» 

 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Муніципальний менеджмент 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

 исципліна  Муніципальний менеджмент” спрямована на 

формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок 

щодо застосування інструментарію муніципального менеджменту. 

 исципліна зорієнтована на формування стратегічного підходу до 

управління муніципальними утвореннями з урахуванням 

особливостей діяльності органів місцевого самоврядування. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 налізувати особливості  організаційної системи муніципального 

менеджменту на прикладі окремих муніципальних утворень; 

схематично формувати муніципальні утворення для 

функціонування в конкурентному середовищі. Визначати 

потенційні сфери інформатизації в муніципальному управлінні. 

Розробляти рекомендації щодо формування механізму залучення 

підприємницьких структур до реалізації муніципальних програм. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність та законодавча база муніципального 

менеджменту. Побудова системи муніципального менеджменту. 

Фінансовий, проектний менеджмент як управління фінансовими 

ресурсами муніципального утворення. Інвестиційний менеджмент 

в муніципальному менеджменті. Муніципальне управління: 

зарубіжний досвід.  

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки 

тощо. 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Муніципальний менеджмент» ґрунтується 

на знаннях з дисциплін: «Публічна політика», «Політологія», 

«Регіональна економіка», «Місцеві фінанси». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні курсового 

проекту, проведення іншого виду наукової діяльності. 
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