
Дисципліна Комунальна інфраструктура міста 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – «Менеджмент», «Урбоекологія», «Основи 

містобудування», «Еколого-ландшафтне проектування», 

«Утилізація і рекуперація відходів».  

Що буде вивчатися теоретичні основи та вміння й практичні навички з питань 

управління розвитком міста. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент 

буде: 

знати: 

 теоретичні її засади, правове середовище та механізми 

сприяння сталому розвитку міста, сутність, принципи та завдання 

галузевого і територіального управління економікою міста, 

завдання та напрями її реформування; сутність, функції, складові 

соціальної інфраструктури міста;норми законодавства в сфері 

використання й охорони земель та надр; 

 сучасні методологічні підходи до формування та розвитку 

міської інфраструктури; 

 теоретичні основи вироблення економічної та соціальної 

політики на місцевому рівні, її завдання та цілі; категорії й форми 

інституту партнерства між владою та недержавним сектором, 

пов'язані з наданням громадських послуг;  

 принципи формування доходів та видатків місцевого 

бюджету, сучасні механізми і методи залучення кредитних та 

інвестиційних ресурсів в економіку міста; 

 нові форми та методи управління інфраструктурою міста. 

вміти:  

 застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності та 

оцінювати чинники, що впливають на формування і соціально-

економічний розвиток міста, його ресурсний потенціал та 

спеціалізацію; 

 визначати оптимальні напрями розвитку інфраструктури, 

впроваджувати нові підходи до її удосконалення, а також 

стратегічні цілі комплексного розвитку міських поселень, 

спрямовані на підвищення рівня та якості життя населення міста і 

вирішення поточних завдань щодо їх досягнення; 

 розробляти пропозиції (проекти) щодо поліпшення 

функціонування об'єктів виробничого та соціального призначення 

на основі аналізу діяльності відповідної системи; 

 реалізовувати системний підхід до визначення стратегії 

розвитку інфраструктури міста; 

 визначати оптимальні напрями розвитку інфраструктури, 

впроваджувати нові підходи до її удосконалення, а також 

стратегічні цілі комплексного розвитку міських поселень, 

спрямовані на підвищення рівня та якості життя населення міста і 

вирішення поточних завдань щодо їх досягнення. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

 управляти процесами вироблення та реалізації державної політики 

у сфері місцевого самоврядування на міжнародному, 

національному, регіональному та місцевому рівнях, 



дотримуючись вимог чинного законодавства та враховуючи 

національні інтереси 

 здійснювати управління розвитком інфраструктури населеного 

пункту, ефективно застосовуючи провідні технології та методи 

організаційного, інноваційного, фінансового, кадрового, 

проектного менеджменту; 

 здійснювати стратегічне управління на місцевому рівні, 

застосовуючи методи стратегічного планування, реалізації 

стратегій та оцінювання їх економічності, ефективності та 

результативності; 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

 приймати рішення в індетермінованих умовах у сфері розвитку 

місцевої інфраструктури, застосовуючи відповідні технології їх 

підготовки та методи прогнозування наслідків реалізації 

відповідної публічної політики, дотримуючись морально-етичних 

норм та соціально-корпоративної відповідальності; 

 організовувати та здійснювати діяльність у межах компетенції 

місцевого самоврядування з розвитку місцевої інфраструктури, 

забезпечення дотримання рівних прав і можливостей громадян в 

усіх сферах суспільного життя на основі актів, європейської 

практики та зарубіжного досвіду; 

 формувати та підтримувати ефективну взаємодію з 

громадськістю, державними і недержавними інституціями, 

бізнесом, у межах компетенції місцевого самоврядування, 

використовуючи інформаційні. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної 

роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання 

задач (таблиці, схеми), онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 

 


