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  1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Планування діяльності органів влади та місцевого самоврядування» 

Курс 4 4 

Семестр 8 8 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 32 6 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 88 114 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Статус дисципліни: обов’язкова 

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних знань 

щодо планування розвитку територій та формування професійних 

компетентностей з управління стратегічними та тактичними змінами територій. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність планувати та управляти часом.  
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Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів.  

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-

етичних норм поведінки.  

Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ.  

Здатність використовувати систему електронного документообігу.  

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування.  

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем
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р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

Ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 

Змістовий модуль 1. Стратегічне планування 

Тема 1. Система планування в Україні 10 2 1 - - - 7 

Тема 2. Переваги стратегічного 

планування. Визначення перешкод, які 

заважають запровадженню 

стратегічного планування на 

територіальному рівні та шляхи їх 

подолання 

10 2 1 - - - 7 

Тема 3. Процес стратегічного 

планування  

10 2 1 - - - 7 

Модульний контроль 2  
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Разом 30 6 3 - - - 21 

Змістовий модуль 2. Основи розвитку 

Тема 4. Організаційне забезпечення 

процесу стратегічного планування. 

Співробітництво з територіальними  

громадами та іншими суспільними 

групами 

10 2 1 - - - 7 

Тема 5. Соціально-економічний аналіз 

у процесі стратегічного планування 

10 2 1 - - - 7 

Тема 6. Управління реалізацією 

стратегічного плану. Моніторинг та 

оцінювання реалізації стратегічного 

плану 

10 2 

 

1 - - - 7 

Модульний контроль 2  

Разом 30 6 3 - - - 21 

Змістовий модуль 3. Планування на регіональному та місцевому рівні та 

землекористування 

Тема 7. Нормативно-правові основи 

територіального планування 

11 2 

 

1 - -  8 

Тема 8. Види документів, що 

регулюють розвиток територій 

11 2 1 - -  8 

Тема 9. Прогнозування територіального 

розвитку 

12  

2 

1 - -  9 

Модульний контроль 2  

Разом 26 6 3 - - - 25 

Змістовий модуль 4. Цільове програмування 

Тема 10. Державні цільові програми 8 1     7 

Тема 11. Оперативне планування 8 1     7 

Тема 12. Особливості планування міст 8 1     7 

Модульний контроль  2  

Разом 24 3     21 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 20 12 - - - 88 

 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

Л
ек

ц
ії
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ем

ін
а
р

и
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р
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и
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Л
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р
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і 
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д
и
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у
а
л

ь
н
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Змістовий модуль 1. Стратегічне планування 

Тема 1. Система планування в Україні 11 1  - - - 10 

Тема 2. Переваги стратегічного 11 1  - - - 10 
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планування. Визначення перешкод, які 

заважають запровадженню 

стратегічного планування на 

територіальному рівні та шляхи їх 

подолання 

Тема 3. Процес стратегічного 

планування  
11 1  - - - 10 

Модульний контроль 2  

Разом 33 3  - - - 30 

Змістовий модуль 2. Основи розвитку 

Тема 4. Організаційне забезпечення 

процесу стратегічного планування. 

Співробітництво з територіальними  

громадами та іншими суспільними 

групами 

11 1  - - - 10 

Тема 5. Соціально-економічний аналіз 

у процесі стратегічного планування 

11 1  - - - 10 

Тема 6. Управління реалізацією 

стратегічного плану. Моніторинг та 

оцінювання реалізації стратегічного 

плану 

11 1 

 

 - - - 10 

Модульний контроль 2  

Разом 33 3  - - - 30 

Змістовий модуль 3. Планування на регіональному та місцевому рівні та 

землекористування 

Тема 7. Нормативно-правові основи 

територіального планування 

10   - -  10 

Тема 8. Види документів, що 

регулюють розвиток територій 

10  

 

 - -  10 

Тема 9. Прогнозування територіального 

розвитку 

10  

 

 - -  10 

Модульний контроль 2  

Разом 30 2  - - - 30 

Змістовий модуль 4. Цільове програмування 

Тема 10. Державні цільові програми 11      11 

Тема 11. Оперативне планування 11      11 

Тема 12. Особливості планування міст 12      12 

Модульний контроль  2  

Разом 34 3     34 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 6  - - - 114 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Стратегічне планування 

Тема 1. Система планування в Україні. 

Економічна сутність прогнозування та планування економіки. Методологія 

прогнозування та програмування (макроекономічного планування). Принципи 

державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України. Форми і методи планування. Форми організації планування. 

Система планування. Законодавство про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України. Прогнозні і програмні 

документи економічного і соціального розвитку. Розробка прогнозних та 

програмних документів економічного і соціального розвитку Автономної 

Республіки Крим, областей, районів та міст.  

 

Тема 2. Переваги стратегічного планування. Визначення перешкод, які 

заважають запровадженню стратегічного планування на територіальному 

рівні та шляхи їх подолання 

Соціальне ринкове господарство як об’єкт державного регулювання та 

стратегічного планування. Цілі, завдання і функції стратегічного планування 

територій. Переваги, особливості та характерні риси стратегічного планування. 

Об’єктивні обставини, що обумовлюють потребу стратегічного планування 

територій в умовах ринкової економіки. Перешкоди, які заважають 

запровадженню стратегічного планування на територіальному рівні, та шляхів їх 

подолання. Принципи стратегічного планування. Методи стратегічного 

планування. Діюче законодавство в галузі стратегічного розвитку України та її 

регіонів.  

Тема 3. Процес стратегічного планування 

Складові процесу стратегічного планування. Визначення та формулювання 

цілі або системи цілей. Вимоги до формулювання цілей соціально-економічної 

системи. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища. Аналіз рівня розвитку 

національної економіки. Оцінка та аналіз вихідного рівня об’єкта стратегічного 

планування, визначення сильних і слабких його сторін. Вивчення обсягу і 

структури потреб суспільства, його окремих підсистем у плановому періоді. 

Аналіз стратегічних альтернатив. Вибір, реалізація, оцінка стратегії. Система 

процесу стратегічного планування розвитку регіонів. 

 

Змістовий модуль 2. Основи розвитку  

Тема 4. Організаційне забезпечення процесу стратегічного планування. 

Співробітництво з територіальними громадами та іншими суспільними 

групами 

Основні види управлінської діяльності в рамках процесу стратегічного 

планування. Організація інформаційного забезпечення стратегічного планування. 

Завдання збору інформації. Вимоги до інформації. Участь місцевого населення у 

зборі інформації. Механізм реалізації Державної стратегії регіонального розвитку. 



8 

 

Учасники реалізації державної стратегії регіонального розвитку. Запровадження 

координації діяльності центральних та місцевих органів влади. Інструменти 

реалізації стратегії. Інституційне та організаційне забезпечення стратегії. 

Фінансове забезпечення реалізації стратегії. Напрями удосконалення 

організаційного забезпечення процесу стратегічного планування. Показники 

економічного і соціального розвитку регіонів. Співробітництво з територіальними 

громадами та іншими суспільними групами. 

 

Тема 5. Соціально-економічний аналіз у процесі стратегічного 

планування 

Інформація й аналітичні дослідження, що необхідні для планування розвитку 

території. Мета та способи збору і аналізу інформації. Основні аспекти аналізу 

розвитку територій. Етапи та процедури економічного аналізу розвитку 

територій. Аналіз соціально-економічної бази регіону. Аналіз (оцінка) вихідного 

рівня розвитку об’єкта стратегічного планування. Методи кількісного аналізу 

стану економіки території. Аналіз відносної зміни. Коефіцієнт розвитку галузей 

економіки в окремій місцевості. Шкалограма визначення місця окремих районів 

міста та малих міст в економічній ієрархії. Порівняльний аналіз. Рейтинг 

економічного розвитку регіонів України. Конкурентний аналіз. Сутність swot-

аналізу та pest-аналізу Ситуативне дослідження: проведення swot-аналізу та pest-

аналізу на прикладі конкретної території. Case-study: формування "дерева цілей". 

 

Тема 6. Управління реалізацією стратегічного плану. Моніторинг та 

оцінювання реалізації стратегічного плану.  

Управління реалізацією стратегічного плану та контроль за його виконанням. 

Тактика. Політика. Процедури. Правила. Формулювання цілей. Планування дій. 

Перевірка та оцінка виконання стратегічного плану. Корегуючі заходи. 

Стратегічні контрольні точки. Розробка програми проектів. Методи відбору 

проектів. Механізм реалізації стратегії стійкого розвитку регіонів в Україні. 

Система моніторингу та оцінки реалізації державної стратегії регіонального 

розвитку. Індикатори процесу реалізації державної стратегії регіонального 

розвитку. Етапи реалізації стратегії. Очікувані результати реалізації стратегії. 

Розроблення програми нагляду за виконанням стратегічного плану та оцінки його 

результатів. Моніторинг виконання стратегічного плану розвитку території 

територіальною громадою. 

 

Змістовний модуль 3. Планування на регіональному та місцевому рівні 

та землекористування 

Тема 7. Нормативно-правові основи територіального планування 

Основні принципи та засади територіального планування. Територія як 

складна динамічна система. Нормативно-правове забезпечення територіального 

планування в Україні. Закони України "Про Генеральну схему планування 

території України", "Про благоустрій населених пунктів". Генеральний план.. 

Роль генерального плану у розвитку територій. Зміст та структура генерального 
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плану. Порядок розроблення, коригування, погодження і затвердження 

містобудівної діяльності з планування територій. 

 

Тема 8. Види документів, що регулюють розвиток територій 

Нормативно-правове забезпечення розвитку територій в Україні. Концепція 

державної регіональної політики. Головна мета державної регіональної політики. 

Принципи Державної регіональної політики. Основні завдання державної 

регіональної політики. Вдосконалення державного регулювання розвитку 

регіонів. Підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування в соціально-економічному розвитку 

регіонів. Етапи реалізації Концепції. Закон України "Про стимулювання розвитку 

регіонів". Мета і засади стимулювання розвитку регіонів. Державне 

стимулювання розвитку регіонів. Особливості державного стимулювання 

розвитку депресивних територій. Фінансування та звітність щодо стимулювання 

розвитку регіонів та подолання депресивності територій. 

 

Тема 9. Прогнозування територіального розвитку 

Сутність і зміст економічного прогнозування. Види і призначення прогнозів. 

Класифікація прогнозів: за масштабами прогнозування, за часом та характером 

проблем, що вирішуються, за функціональною ознакою. Функції економічного 

прогнозування. Класифікація методів прогнозування. Характеристика методів 

економічного прогнозування. Система державних прогнозів економічного і 

соціального розвитку України та її регіонів.  

 

Змістовий модуль 4. Цільове програмування 

Тема 10. Державні цільові програми 

Сутність та принципи програмно-цільового методу планування. Особливості 

розроблення цільових програм. Законодавчі акти, що регулюють застосування 

програмно-цільового підходу. Закон України "Про державні цільові програми". 

Визначення та види державних цільових програм. Мета та основні умови 

розробки державних цільових програм. Класифікація державних цільових 

програм. Державні цільові програми в системі планування та прогнозування 

економічного і соціального розвитку України. Розробка та виконання державних 

цільових програм. Основні стадії розробки і виконання державних цільових 

програм. Контроль за виконанням державних цільових програм. Повноваження 

органів державної влади у сфері розробки і виконання державних цільових 

програм. 

 

Тема 11. Оперативне планування 

Сутність оперативного планування. Оперативне планування як 

інструментарій реалізації стратегії. Підходи до розробки оперативних планів 

місцевого розвитку. Принципи підготовки оперативного плану. Розроблення 

оперативного плану. Суб’єкти процесу розробки оперативного плану. Склад 

робочої групи з підготовки оперативного плану реалізації стратегії 
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територіального розвитку. Етапи підготовки оперативних планів. Послідовність 

основних заходів з розробки оперативного плану. Визначення оперативних цілей. 

Відбір проектів для досягнення оперативних цілей. Створення програмних 

документів. Структура та зміст оперативного плану. Програма соціально-

економічного розвитку як невід’ємна складова оперативного плану. Ресурси для 

забезпечення плану реалізації стратегій регіонального розвитку. 

 

Тема 12. Особливості планування міст 

Законодавство у сфері містобудівної діяльності. Закони України "Про основи 

містобудування", "Про регулювання містобудівної діяльності". Напрями, 

завдання, основні вимоги до містобудівної діяльності. Державне регулювання у 

сфері містобудування. Компетенція органів влади різного рівня у сфері 

містобудування Будівельні норми, державні стандарти, норми і правила у сфері 

містобудування. Містобудівна документація. Земельні відносини у 

містобудуванні. Містобудівний кадастр населених пунктів. Державний контроль 

у сфері містобудування. Відповідальність за порушення містобудівного 

законодавства. Управління у сфері містобудівної діяльності. Органи, що 

здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності. Планування територій. 

Генеральний план населеного пункту. План зонування території. Містобудівний 

кадастр. Містобудівний моніторинг.  

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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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 5 1 5 1 5 
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самостійної роботи 

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. 

- 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

1.Планування та прогнозування як методи державного управління в умовах 

ринкової економіки. 

2.Методи прогнозування розвитку територій. 

3.Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України. 

4.Прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку. 

5.Соціально-економічний розвиток регіонів України на сучасному етапі. 

6.Основні напрями та пріоритети економічного розвитку України. 

7.Основні напрямки і пріоритети розвитку Харківської (або будь-якої іншої) 

області. 

8.Сутність планування. Форми і методи планування.  

9.Інформаційне забезпечення розробки планово-прогнозних документів розвитку 

територій. 

10.Цілі і функції стратегічного планування територій. 

11.Переваги, особливості та характерні риси стратегічного планування. 

12.Процес стратегічного планування, його складові.  

13.Оцінка та аналіз зовнішнього середовища в процесі стратегічного планування.  

14.Оцінка та аналіз вихідного рівня об’єкта стратегічного планування, визначення 

сильних і слабких його сторін.  

15.Інформаційне забезпечення стратегічного планування.  

16.Інформація й аналітичні дослідження, необхідні для планування розвитку 

території.  

17.Методи кількісного аналізу стану економіки території.  

18.Моніторинг та оцінювання реалізації стратегічного плану. 

19.Характеристика методів економічного прогнозування.  

20.Державніта регіональні цільові програми. 

21.Територіальне планування: зміст, принципи та застосування на сучасному 

етапі. 

22.Нормативно-правове та документальне забезпечення планування територій в 

Україні на різних рівнях. 

23.Зміст та структура генерального плану. 

24.Напрямки та завдання містобудівної діяльності в Україні.  

25.Особливості планування та забудови міських та сільських територій.  

26.Правове регулювання управління земельними ресурсами. 
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27.Категорії земель та порядок їх використання.  

28.Види оцінки земель в залежності від цілі і методів оцінки земель. 

29.Планування використання та управління земельними ресурсами.  

30.Кадастри.  

 

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. 

Екзамен  

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

 

1. Роль держави в умовах ринкової економіки  

2. Економічна сутність прогнозування та планування економіки.  

3. Методологія прогнозування та програмування (макроекономічного 

планування).  

4. Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України.  

5. Форми і методи планування.  

6. Форми організації планування.  

7. Система планування. 

8.Законодавство про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України.  

9. Прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку.  

10. Розробка прогнозних та програмних документів економічного і соціального 

розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст.  

11. Соціальне ринкове господарство як об’єкт державного регулювання та 

стратегічного планування.  

12. Цілі, завдання і функції стратегічного планування територій. 

13. Переваги, особливості та характерні риси стратегічного планування.  

14. Об’єктивні обставини, що обумовлюють потребу стратегічного планування 

територій в умовах ринкової економіки. 
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15. Перешкоди, які заважають запровадженню стратегічного планування на 

територіальному рівні, та шляхів їх подолання. 

16. Принципи стратегічного планування.  

17. Методи стратегічного планування.  

18. Чинне законодавство в галузі стратегічного розвитку України та її регіонів.  

19. Процес стратегічного планування, його складові. 

20. Місія суб’єктів господарювання. 

21. Цілі суб’єктів господарювання, основні вимоги, що пред’являються до 

формулювання цілей. 

22. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища суб’єкта господарювання. 

23. Аналіз внутрішнього середовища суб’єктів господарювання, обстеження 

сильних і слабких сторін його діяльності. 

24. Аналіз стратегічних альтернатив. 

25. Вибір стратегії. 

26. Реалізація, оцінка, корегування стратегії. 

27. Основні види управлінської діяльності в рамках процесу стратегічного 

планування.  

28. Організація інформаційного забезпечення стратегічного планування. 

29. Завдання збору інформації.  

30. Вимоги до інформації.  

31. Участь місцевого населення у зборі інформації. 

32. Механізм реалізації Державної стратегії регіонального розвитку. 

33. Учасники реалізації державної стратегії регіонального розвитку. 

34. Запровадження координації діяльності центральних та місцевих органів влади.  

35. Інструменти реалізації стратегії.  

36. Інституційне та організаційне забезпечення стратегії.  

37. Фінансове забезпечення реалізації стратегії. 

38. Інформація й аналітичні дослідження, що потрібні для планування розвитку 

території. 

39. Аналіз соціально-економічної бази. Демографічна статистика території. 

Особливості ринку праці. Економічні параметри. Природні умови. Послуги для 

населення. 

40. Способи збору й аналізу інформації. 

41. Мета збору й аналізу інформації. 

42. Методи кількісного аналізу стану економіки території.  

43. Аналіз відносної зміни.  

44. Коефіцієнт розвитку галузей економіки в окремій місцевості.  

45. Шкалограма визначення місця окремих районів міста та малих міст в 

економічній ієрархії.  

46. Порівняльний аналіз.  

47 Рейтинг економічного розвитку регіонів України.  

48. . Сутність swot-аналізу та pest-аналізу. 

49. Управління реалізацією стратегічногоплану та контроль за його виконанням.  

50. Тактика. Політика. Процедури. Правила.  
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51. Формулювання цілей.  

52. Планування дій. Перевірка та оцінка виконання стратегічного плану. 

53. Корегуючі заходи. Стратегічні контрольні точки.  

54. Розробка програм и проектів. Методи відбору проектів.  

55. Механізм реалізації стратегії стійкого розвитку регіонів в Україні.  

56. Система моніторингу та оцінки реалізації державної стратегії регіонального 

розвитку.  

57. Індикатори процесу реалізації державної стратегії регіонального розвитку.  

58. Етапи реалізації стратегії.  

59. Очікувані результати реалізації стратегії.  

60. Моніторинг виконання стратегічного плану розвитку території 

територіальною громадою. 

61. Основні принципи та засади територіального планування.  

62. Генеральний план. Роль генерального плану у розвитку територій. Зміст та 

структура генерального плану.  

63. Нормативно-правове забезпечення розвитку територій в Україні. Концепція 

державної регіональної політики.  

64. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів". Мета і засади 

стимулювання розвитку регіонів. Державне стимулювання розвитку регіонів. 

Особливості державного стимулювання розвитку депресивних територій.  

65. Економічна сутність прогнозування. Принципи економічного прогнозування. 

Види і призначення прогнозів. Класифікація методів прогнозування.  

66. Види, мета, основні умови розроблення державних цільових програм.  

67. Особливості розроблення цільових програм.  

68. Класифікація державних цільових програм.  

69. Сутність оперативного планування. Оперативне планування як інструментарій 

реалізації стратегії. Підходи до розробки оперативних планів місцевого розвитку.  

70. Законодавство у сфері містобудівної діяльності. Напрями, завдання, основні 

вимоги до містобудівної діяльності. Державне регулювання у сфері 

містобудування. Планування територій. Генеральний план населеного пункту. 
 

 

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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