
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНА 

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 

Кафедра публічного адміністрування 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Директор ННІМВСН 
 
_________________  
Бідзюра І.П. 

 
“____”____________ 2019 р. 

 

Схвалено на засіданні кафедри  
Публічного адміністрування 
Протокол № 7  від 18 січня 2019 р. 
Завідувач кафедри  
 
_______________  
О.І.Пархоменко-Куцевіл 

                
 

   
 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ» 

 
 

 
спеціальності:  281 Публічне управління та адміністрування________________ 
                                                                     (шифр і назва спеціальності) 
 
освітнього рівня        магістр____________________________________________  
                                                                    (назва освітнього рівня, ОКР) 
 
освітньої програми:     281 Публічне управління та адміністрування__________ 
                                                                    (шифр і назва освітньої програми) 
 
спеціалізації:     Державна служба ________________________________________                                                                 
(за наявності)                                             (назва спеціалізації) 
 

 

 

Київ МАУП 2019 



2 
 

Розробник (-и) робочої програми навчальної дисципліни: 
Пархоменко-Куцевіл О.І., доктор наук з державного управління, професор 
кафедри публічного адміністрування  
 
Викладач: 
Яровой Т.С., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного 
адміністрування  
 
Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри публічного 
адміністрування  
(протокол № 7 від 18 січня) 
 
Схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту міжнародних відносин 
та соціальних наук  
(протокол № 6 від 31 січня 2019 р.) 
 
 
Завідувач кафедри           __________________           О.І. Пархоменко-Куцевіл 

                            (підпис) 

 
Робочу програму погоджено з гарантом освітньої програми (керівником освітньої 
програми 281 Публічне управління та адміністрування) 
                                        (назва освітньої програми) 
___.___. 20___ р. 
 
Керівник освітньої програми ____________   _________________ 

(підпис)                                   (ПІБ) 

 
Робочу програму перевірено 
___.___. 20___ р. 
 
__________________  __________________  
                       (підпис)                                   (ПІБ) 

 
Пролонговано:  
 
на 20__/20__ н.р. __________________ (___________________________), «____»____ 20___ р., протокол № ___ 

(підпис)                (ПІБ) 

на 20__/20__ н.р. __________________ (___________________________), «____»____ 20___ р., протокол № ___ 
(підпис)                (ПІБ) 

на 20__/20__ н.р. __________________ (___________________________), «____»____ 20___ р., протокол № ___ 
(підпис)                (ПІБ) 

на 20__/20__ н.р. __________________ (___________________________), «____»____ 20___ р., протокол № ___ 
(підпис)                (ПІБ) 

 



3 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

«СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ» 
Курс 1 1 
Семестр 2 2 
Обсяг кредитів 3 1 
Обсяг годин, в тому числі: 90 60 

Аудиторні 20 4 
Модульний контроль 3 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 60 56 

Форма семестрового контролю залік залік 
 

2. Статус дисципліни: обов'язкова  
3. Мета та завдання навчальної дисципліни є сприяння якнайглибшому 
засвоєнню студентами знань з дисципліни «Стратегічне планування», 
ознайомлення їх з основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення 
теоретичних засад та практичних механізмів реалізації стратегічного планування, 
в тому числі в сфері публічного адміністрування та місцевого самоврядування. 
Також методичні матеріали передбачають опанування в повному обсязі 
навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та 
важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 
планувати та контролювати власну діяльність. 
 
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
• теоретичні основи стратегічного планування; 
• загальний процес стратегічного планування, пов'язаний з технологією 

розробки стратегічного плану, вивчення його інформаційної складової, 
особливостей виконання SWOT – аналізу та вибору стратегії розвитку;  
• методику визначення стратегічних цілей, завдань та проектів, ресурсів 

виконання стратегічного плану; 
• специфіку реалізації стратегічного плану розвитку; 
• моніторинг та оцінювання в стратегічному плануванні; 
• особливості стратегічного планування на державному та регіональному 

рівнях; 
• здійснення стратегічного планування на місцевому рівні; 
• особливості стратегічного планування соціально-економічного розвитку 

міст України; 
• роль виконавчих органів місцевого самоврядування в розробці 
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стратегічного плану; 
• участь громадськості в стратегічному плануванні; 
• концептуальні моделі та практику стратегічного планування розвитку 

територіальних громад. 
 
5. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 

 
№ 

Курс 1 Семестр 2 
Всього годин у семестрі 90 

 
Теми 

 

   Кількість годин, з них: 
лекції семінар 

ські 
заняття 

практ. 
Лаб. Зан. 
(ПЗ, ЛЗ) 

інд. 
конс. 
роб. 

(ІКС) 

сам. 
роб. 
студ. 
(СРС) 

Примітк
а 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-
методологічні засади 
дисципліни 

      

1  Теоретичні основи стратегічного 
планування 

2 
 

1   4 У, ПК, Т 

 Змістовий модуль 2. Процес 
підготовки та реалізації 
стратегічного планування 

      

 
2 

 Процес стратегічного планування 2 1   4 У, ПК, Т 

3 Технологія розробки 
стратегічного плану. 
Інформаційна складова 
стратегічного планування.  

2 1   4 У, ПК, Т 

4 Виконання SWOT – аналізу. 
Вибір стратегії розвитку. 

2 1   4 У, ПК, Т 

5 Визначення стратегічних цілей, 
завдань та проектів. Ресурси 
виконання стратегічного плану. 

2 1   4 У, ПК, Т 

6 Реалізація стратегічного плану 
розвитку. Моніторинг та 
оцінювання в стратегічному 
плануванні. 

2 1   4 У, ПК, Т 

 Змістовий модуль 3. Рівні 
стратегічного планування в 
Україні 

      

7 Стратегічне планування на 
загальнонаціональному 
(державному) рівні 

2 1   4 У, ПК, Т 
 

8 Стратегічне планування 
національної безпеки країни 

2 1   4 У, ПК, Т 
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9 Особливості стратегічного 
планування на регіональному 
рівні 

 
 

 
1 

   
4 

 
 
 

10 Дослідження основних тенденцій 
в державній політиці 
стратегічного планування 
розвитку регіонів. Основні 
стратегічні напрями 
транскордонного співробітництва 
регіонів України. 

2  
1 

  4 У, ПК, Т 

11 
 
 

Основні напрямки вдосконалення 
процесу стратегічного планування 
регіонального розвитку в Україні 

1 
 

 
 

  4 
 

У, ПК, Т 

12 
 

 Особливості стратегічного 
планування на місцевому рівні 

1 
 

   4 У, ПК, Т 

13 Стратегічне планування як один з 
головних елементів сталого 
соціально-економічного розвитку 
міст 

    4 У, ПК, Т 

14 Планування як провідна функція 
управління містом 

  
 

  4 
 

У, ПК, Т 

15 Концептуальні моделі й практика 
стратегічного планування 
розвитку міст 

  
 

  4 У, ПК, Т 

 Всього годин: 90 20 10   60  
 
Форми контролю: усне опитування – У  

контрольні роботи – КР 
перевірка конспектів – ПК  
перевірка завдань для самостійної роботи – СР   
реферат  

 
6. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

       

Тема 1. Теоретичні основи стратегічного планування 

1. Сутність та значення стратегічного планування.  

2. Визначення та значення стратегій.  

3. Характерні риси стратегії.  

4. Мета стратегічного планування.  
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5. Засади та мотиви створення стратегічного плану.  

6. Основні підходи до стратегічного планування.  

7. Нормативно-правові засади здійснення стратегічного планування.  

8. Небезпеки, яких треба уникати в стратегічному плануванні.  

9. Робоча група з стратегічного планування.  

  Література [1; 4; 7; 10; 17]  

 

Змістовий модуль 2. Процес підготовки та реалізації стратегічного 

планування  

 

Тема 2. Процес стратегічного планування 

1. Значення стратегічного планування для територіальної громади та 

держави. 

2.  Необхідність залучення громадян до розробки і реалізації стратегічного 

плану розвитку.  

3. Етапи стратегічного планування.  

4. Структура стратегічного плану. 

5.  Описово-аналітична частина стратегічного плану.  

6. Варіанти підготовки стратегічного плану. 

                                  Література [1; 4; 7; 10; 17] 

      

Тема 3. Технологія розробки стратегічного плану. Інформаційна складова 

стратегічного планування. 

1. Організаційне забезпечення стратегічного планування.   

2. Аналітична складова розробки стратегії місцевого розвитку. 

3. Формування системи цілей стратегічного розвитку території.  

4. Сутність стратегічної інформації.  

5. Структура бази даних для стратегічного планування. Окремі бази даних. 

                                                                                                 Література [1; 4; 7; 10; 
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17] 

Тема 4. Виконання SWOT – аналізу. Вибір стратегії розвитку. 

1. Сутність SWOT – аналізу.  

2. Поняття стратегічного бачення та методи його визначення.  

3. Формування місії в стратегічному плануванні.  

4. Типи стратегій.  

5. Визначення часового горизонту стратегічного плану.  

6. Обговорення громадскістю місії та стратегічних цілей. 

Література [1; 4; 7; 10; 17]  

  

Тема 5. Визначення стратегічних цілей, завдань та проектів. Ресурси 

виконання стратегічного плану.     

1. Система цілей.  

2. Цілі стратегічного планування. “Дерево цілей”.  

3. Оцінка стратегічних цілей.  

4. Метод SMART.  

5. Завдання і проекти стратегічного плану. 

6. Класифікація ресурсів стратегічного плану.  

7. Аналіз ресурсного потенціалу громади.                                       

                                                                                                Література [1; 4; 7; 10; 17]     

 

Тема 6. Реалізація стратегічного плану розвитку. Моніторинг та оцінювання 

в стратегічному плануванні. 

1. Структура виконання стратегічного плану.  

2. Моніторинг реалізації стратегічного плану.  

3. Система контролю за виконанням стратегічного плану розвитку.  

4. Коригування елементів стратегічного плану.  

5. Легітимізація стратегічного плану та його статус.  

6. Оцінювання в стратегічному плануванні.  
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7. Організація оцінювання виконання стратегічного плану. 

Література [1; 4; 7; 10; 17] 

   

Змістовий модуль 3. Рівні стратегічного планування в Україні 

 

Тема 7. Стратегічне планування на загальнонаціональному (державному) 

рівні 

1. Сутність та особливості стратегічного планування на загальнодержавному 

рівні. 

2.  Стратегічне планування в Центральних органах виконавчої влади.  

3. Особливості створення стратегічного плану для Центральних органів 

виконавчої влади.  

4. Етапи процесу розробки стратегічного плану Центральних органів 

виконавчої влади.  

5. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку країни.  

6. Стратегічне планування регіонального розвитку. 

    Література [7; 12; 18; 19]  

   

Тема 8. Стратегічне планування національної безпеки країни 

1. Національні цінності, інтереси та цілі — основа стратегічного планування 

у сфері національної безпеки.  

2. SWOT – аналіз як важливий інструмент стратегічного планування 

національної безпеки.  

3. Структурування стратегічних проблем при аналізі державної політики 

національної безпеки.  

4. Етапи структурування стратегічних проблем.  

5. Вирішення стратегічних проблем в умовах глобальної трансформації. 

6.  Формування стратегії національної безпеки України: стратегічне 

мислення. 
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7. Нормативно-правова вертикаль стратегічної документації у сфері 

національної безпеки України. 

    Література [3; 15; 19; 20]  

  

Тема 9. Особливості стратегічного планування на регіональному рівні 

1. Формування нової системи планування розвитку територій.  

2. Концептуальні засади створення національної системи планування 

розвитку територій.  

3. Основні підходи до формування регіонального стратегічного розвитку. 

4.  Методологічні засади розробки стратегій регіонального розвитку. 

5.  Характеристика сильних та слабких сторін регіону.  

6. Моніторинг та оцінювання якості стратегічного планування 

регіонального розвитку.  

     Література [2; 6; 7; 11; 14; 15]  

 

Тема 10. Дослідження основних тенденцій в державній політиці 
стратегічного планування розвитку регіонів. Основні стратегічні напрями 
транскордонного співробітництва регіонів України. 

1. Аналіз системи правового регулювання та інституційного забезпечення 

стратегічного планування розвитку регіонів України.  

2. Оцінка діючої практики стратегічного планування соціально-

економічного розвитку регіонів України.  

3. Аналіз системи фінансової підтримки регіонального розвитку в Україні.  

4. Місце транскордонного співробітництва в соціально-економічному 

розвитку регіонів: зарубіжний та вітчизняний досвід.  

5. Напрями вдосконалення нормативно-правового та організаційного 

забезпечення транскордонного співробітництва регіонів України.  

6. Підходи до удосконалення розробки стратегічного розвитку 

транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України. 

   Література [2; 6; 7; 11; 14; 15; 21]  
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Тема 11. Основні напрямки вдосконалення процесу стратегічного планування 

регіонального розвитку в Україні 

1. Удосконалення системи інформаційного забезпечення процесу 

регіонального стратегічного планування та управління.  

2. Форсайт як новітній підхід формування стратегічного розвитку регіону. 

3.  Порівняння стратегічного та традиційного підходів до управління 

розвитку регіону.  

4. Основні напрямки вдосконалення інституційного забезпечення 

стратегічного планування регіонального розвитку.  

5. Агентство регіонального розвитку як інструмент реалізації регіональної 

політики: зарубіжний досвід.  

6. Напрями підвищення ефективності діяльності агенств регіонального 

розвитку в Україні.  

7. Перспективи створення та функціонування Фонду регіонального розвитку 

в Україні. 

Література [2; 6; 7; 11; 14; 15]  

 

Тема 12. Особливості стратегічного планування на місцевому рівні 

1. Розробка стратегічного плану розвитку територіальної громади: 

передумови впровадження.  

2. Сутність, переваги та відмінності від існуючого планування.  

3. Етапи планування. Ініціація.  

4. Аналіз ресурсного потенціалу.  

5. SWOT-аналіз визначення стратегічного бачення, пріоритетних напрямів 

розвитку, співпраці з громадськістю.  

6. Рекламна діяльність, моніторинг. 

Література [4; 5; 7-9; 13; 16; 22] 
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Тема 13. Стратегічне планування як один з головних елементів сталого 

соціально-економічного розвитку міст 

1.  Особливості стратегічного планування соціально-економічного розвитку 

міст. 

2.  Роль стратегічного планування в забезпеченні сталого соціально-

економічного розвитку міст.  

3. Пріоритети стратегічного плану розвитку міст.  

4. Специфіка управління соціально-економічним розвитком міст.  

5. Своєрідність української стратегії планування муніципального соціально-

економічного розвитку.  

6. Основні напрямки стратегічного планування соціально-економічного 

розвитку міст.   

7. Визначення цілей розвитку міст.  

8. Аналіз зовнішнього середовища міст.   

9. Визначення сильних та слабких сторін розвитку міст. 

10. Розробка концепції розвитку міст.  

11. Головна мета розвитку міст. Принципи розвитку.  

12. Розробка плану конкретних дій та здійснення стратегії.  

13. Розробка програми соціально-економічного розвитку міст України.  

Література [2; 5; 7-9; 13; 16; 22]  

 

Тема 14. Планування як провідна функція управління містом  

1. Сутність та принципові підходи до планування в ринковій економіці.  

2. Місце і роль великих міст у структурній перебудові соціально-

економічного комплексу країни.  

3. Стратегічне мислення в суспільному управлінні.  

4. Особливості стратегічного мислення в управлінні містом. 

Література [2; 5; 7-9; 13; 16; 22]  
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Тема 15. Концептуальні моделі й практика стратегічного планування 

розвитку міст 

1. Сучасний стан напрацювань у сфері розробки стратегічного планування 

розвитку міст.  

2. Сутність міського маркетингу.  

3. Міський маркетинг як інструмент стратегічного планування.  

4. Узагальнена модель технології стратегічного планування.  

5. Характеристика основних етапів процесу стратегічного планування на 

місцевому рівні. 

                                                                                Література [2; 5; 7; 8; 13; 16; 21; 22] 

 
 
7. Контроль навчальних досягнень 
7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
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Модуль 1 Модуль 2 
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кі
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 
Відвідування семінарських занять 1 1 1 4 4 
Відвідування практичних занять - - - - - 
Робота на семінарському занятті 10 1 10 4 40 
Робота на практичному занятті - - - - - 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 
Разом - 43 - 98 
Максимальна кількість балів:  171 
171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = загальна 
кількість балів. 

- 
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7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

1. Сутність та основні ознаки стратегічного планування. 

2.  Стратегічне планування в Україні: еволюція розвитку. 

3. Процес стратегічного планування. 

4.  Етапи стратегічного планування. 

5. Технологія розробки стратегічного плану.  

6. Інформаційна складова стратегічного планування.  

7. Виконання SWOT – аналізу.  

8. Вибір стратегії розвитку. 

9. Визначення стратегічних цілей, завдань та проектів.  

10. Ресурси виконання стратегічного плану. 

11. Реалізація стратегічного плану розвитку.  

12. Моніторинг та оцінювання в стратегічному плануванні. 

13.  Стратегічне планування на загальнонаціональному (державному) рівні. 

14.  Стратегічне планування регіонального розвитку. 

15. Стратегічне планування національної безпеки країни. 

16.  Основні напрямки стратегічного планування національної безпеки країни. 

17.  Особливості стратегічного планування на регіональному рівні. 

18.  Концептуальні засади планування регіонального розвитку. 

19. Дослідження основних тенденцій в державній політиці стратегічного 

планування розвитку регіонів.  

20. Основні стратегічні напрями транскордонного співробітництва регіонів 

України. 

21. Основні напрямки вдосконалення процесу стратегічного планування 

регіонального розвитку в Україні. 

22. Напрямки удосконалення нормативно-правового та інституційного 

забезпечення стратегічного планування розвитку регіонів України. 

23. Особливості стратегічного планування на місцевому рівні. 

24. Використання  SWOT-аналізу в стратегічному плануванні міісцевого 
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розвитку. 

25. Стратегічне планування як один з головних елементів сталого соціально-

економічного розвитку міст. 

26. Визначення сильних та слабких сторін при стратегічному плануванні 

соціально-економічного розвитку міст. 

27. Основні напрямки стратегічного планування розвитку міст. 

28. Планування як провідна функція управління містом. 

29. Концептуальні моделі й практика стратегічного планування розвитку міст. 

30. Процес стратегічного планування розвитку міста. 

 
 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

− Із вибором однієї правильної відповіді; 
− На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
− Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 
− Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 
− Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  
- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 
7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік 
 
7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

 
1. Розкрийте сутність стратегічного планування. 

2. У чому полягає основне значення стратегічного планування? 

3. Яка основна мета стратегічного планування? 

4. Проаналізуйте головні завдання стратегічного планування. 

5. У чому полягає значення стратегічного плану для територіальної громади, 

окремо взятої людини? 

6. Якого формату повинен бути стратегічний план? 
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7. Для кого розробляється стратегічний план? 

8. Хто може бути залученим до процесу планування? 

9. Яким чином здійснюється організаційне забезпечення стратегічного 

планування? 

10. Дайте оцінку формуванню системи цілей стратегічного розвитку території. 

11. Від чого залежать стратегічні інформаційні потреби населення? 

12. Охарактеризуйте використання геоінформаційних систем при стратегічному 

плануванні. 

13. Визначте складові SWOT – аналізу. 

14. Дайте характеристику сильних і слабких сторін SWOT – аналізу. 

15. Що таке активні стратегії розвитку? 

16. У чому полягає сутність нейтральних стратегій розвитку? 

17. Що таке стратегічні цілі? 

18. Які види стратегічних цілей Ви знаєте? 

19. Яку роль відіграють матеріальні ресурси в стратегічному плануванні? 

20. Яке місце займають нематеріальні ресурси в стратегічному плануванні? 

21. Що таке моніторинг? 

22. Яким чином здійснюється моніторинг у стратегічному плануванні? 

23. Чи існує стратегічний контроль у стратегічному плануванні? 

24. Яким чином здійснюється оцінювання в стратегічному плануванні? 

25. Дайте визначення стратегічного планування на центральному рівні. 

26. Перелічіть етапи процесу розробки стратегічного плану Центральних органів 

виконавчої влади. 

27. Яким повинен бути якісний стратегічний план для Центральних органів 

виконавчої влади? 

28. Які труднощі спричиняє застосування стратегічного планування у діяльності 

Центральних органів виконавчої влади? 

29. Розкрийте сутність стратегічного планування національної безпеки. 

30. Виділіть основні напрямки стратегічного планування національної безпеки. 
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31. Яким чином можна вирішити стратегічні проблеми в умовах глобальних 

трансформацій? 

32. Опишіть модель процесу розроблення стратегії національної безпеки України. 

33.  Розкрийте сутність стратегічного планування розвитку регіонів. 

34. Яка головна мета стратегії регіонального розвитку? 

35. Що розуміється під стратифікацією регіонального простору? 

36. Назвіть головну мету державної регіональної політики. 

37. У чому полягають особливості правового регулювання стратегічного 

планування розвитку регіонів України? 

38. Висвітіть характерні особливості інституційного забезпечення  стратегічного 

планування розвитку регіонів України. 

39. Що таке транскордонне співробітництво? 

40. Яку роль відіграє транскордонне співробітництво в стратегічному плануванні 

розвитку регіонів? 

41. Охарактеризуйте роль ІТ в процесах формування стратегій регіонального 

розвитку. 

42. Розкрийте основні напрямки вдосконалення стратегічного планування 

регіонального розвитку. 

43. Чи доцільним є створення для України агенств регіонального розвитку? 

44. Висвітліть основні напрямки вдосконалення інституційного забезпечення 

стратегічного планування розвитку регіонів.  

45. Назвіть основні переваги стратегічного планування розвитку територіальної 

громади. 

46. З яких основних етапів складається процес стратегічного планування? 

47. У чому полягає діагностика початкового стану територіального розвитку? 

48. Чим є описово-аналітична частина стратегічного плану? 

49. Покажіть головні пріоритети стратегічного плану соціально-економічного 

розвитку міст.  

50. Що таке визначення цілей розвитку міст? 
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51. Визначте сильні та слабкі сторони розвитку міст. 

52. У чому полягає розробка плану конкретних дій та здійснення стратегії 

розвитку міст? 

53. Вкажіть регіональні відтворювальні цикли. 

54. Сформулюйте основні підходи до планування розвитку територіальних 

громад. 

55. Охарактеризуйте місто як відносно самостійну економічну систему. 

56. Що являє собою місто-підприємець? 

57. Назвіть основні інструменти маркетингу міста. 

58. Що являє собою міська програма маркетингу? 

59. Виділіть основні стадії організаційного планування? 

60. На які чинники слід звернути увагу під час формування стратегічного 

бачення? 

 
7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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