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ВСТУП 
 

Мета контрольної роботи – забезпечити самостійне вивчення та 

поглиблення знань з основ публічного управління, уміння застосувати ці 

знання для рішення практичних завдань і господарської діяльності в умовах 

ринку. 

У контрольній роботі з курсу «Муніципальний менеджмент» студенти 

повинні письмово розкрити три питання за своїм варіантом. 

У таблиці 1 наведено «ключ» до вибору номера варіанта контрольної 

роботи залежно від початкової літери прізвища студента. 

 

Таблиця 1 – «Ключ» до вибору номеру варіанту контрольної роботи 

Початкова 
літера 
прізвища 

А Б В Г Д Е Є Ж 3 І 

К Л М Н О П Р С Т У 
Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я   

Номер 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 
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ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тематика контрольних робіт затверджується кафедрою згідно з 

робочою програмою дисципліни.  

Робота виконується обсягом 15–25 сторінок друкованого тексту 

(формат А4). Студент має право обрати іншу тему для виконання 

контрольної роботи, але погодити її з викладачем. Текст контрольної роботи 

не повинен повністю дублювати текст першоджерела. Використовуваний 

фактичний і цифровий матеріал повинен мати посилання на джерело. 

Розмір шрифту – 14 кегель, міжрядковий інтервал – 1,5; береги – до 

20 мм. На першому аркуші контрольної роботи зазначити: прізвище, ім’я, по 

батькові слухача, номер групи. 

Список літератури оформляється відповідно до чинних стандартів. У 

разі використання в тексті роботи інших джерел необхідно застосовувати 

відповідні посилання на список літератури (наприклад, посилання на  

25 с. джерела, яке вміщено до списку літератури під номером 1, буде мати 

такий вигляд: [1, с. 25]. У разі використання статистичних даних, прикладів, 

взятих з газетних публікацій, посилання на джерела також обов’язкові. 

Зразок оформлення титульної сторінки наведено нижче. 

Контрольна робота має бути виконана кожним слухачем індивідуально, 

групові роботи не розглядаються. 

Як виняток, робота може бути рукописною.  

Робота має бути представлена на перевірку за два тижні до 

екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться в період 

екзаменаційної сесії. Студент повинен показати знання з основних питань 

теми контрольної роботи.  

Подана робота оцінюється за повнотою й послідовністю висвітлення 

питань, самостійністю й логічністю викладення матеріалу, аргументованістю 

висновків автора, рівнем відповідей доповідача на запитання викладача та 

слухачів. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 
1. Взаємодія органів місцевого самоврядування і органів державної 

виконавчої влади та пропозиції щодо удосконалення. 
2. Розвиток підприємництва у муніципальному утворенні: проблеми 

розвитку та форми підтримки. 
3. Регіональні культурні програми. PR та брендинг у сфері культури 

(розкрити на прикладі обраного Вами муніципального утворення). 
 

Варіант 2 
1. Порядок розгляду звернень та прийому громадян в органах 

місцевого самоврядування. 
2. Принципи муніципальної корпоративної культури. 
3. Місцевий бюджет як план формування й витрачання фінансових 

ресурсів (розкрити на прикладі обраного Вами муніципального утворення). 
 

Варіант 3 
1. Міжнародні та всеукраїнські об’єднання органів місцевого 

самоврядування. 
2. Партисипаторний бюджет – інноваційний демократичний інструмент 

участі громадян. 
3. Інвестиційні проекти на території муніципалітету (розкрити на 

конкретних прикладах). 
 

Варіант 4 
1. Управління житлово-комунальним господарством у муніципальному 

утворенні. 
2. Бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування в Україні. 
3. Упровадження інноваційних технологій в муніципальному 

управлінні міста (наприклад, у м. Славутич Київської області, м. Тростянець 
Сумської області, м. Вінниця інших). 

 
Варіант 5 

1. Взаємодія органів місцевого самоврядування з правоохоронними 
органами. 

2. Європейська хартія місцевого самоврядування як фундамент 
розвитку місцевої демократії. 
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3. Формування іміджу території (розкрити на прикладі обраного Вами 
муніципального утворення). 

 
Варіант 6 

1. Система соціального захисту в муніципальному утворенні та 
управління, функціонуванням її установ. 

2. Зміст та структура місцевого бюджету. 
3. Моніторинг реалізації програми розвитку муніципального утворення 

(розкрити на конкретному прикладі). 
 

Варіант 7 
1. Управління закладами освіти та охорони здоров’я в муніципальному 

утворенні. 
2. Організація надання послуг у муніципалітетах зарубіжних країн. 
3. Стратегічне планування й розвиток територій (розкрити на прикладі 

обраного Вами муніципального утворення). 
 

Варіант 8 
1. Управління муніципальним пасажирським транспортом. 
2. Механізми залучення підприємницьких структур до реалізації 

муніципальних програм. 
3. Муніципальні програми та проекти: оцінка ефективності (розкрити 

на прикладі обраного Вами муніципального утворення за критеріями 
оцінювання).  

Варіант 9 
1. Використання маркетингових інструментів для забезпечення зв’язків 

із громадськістю в муніципальному управлінні. 
2. Організація муніципального управління в зарубіжних країнах (США, 

Франції, Німеччина інші). 
3. Лобіювання значущих інтересів: український та зарубіжний досвід 

(порівняльний аналіз процедури лобіювання на конкретних прикладах). 
 

Варіант 10 
1. Стратегічне управління в муніципальному утворенні. 
2. Особливості використання інформаційних технологій в окремих 

сферах міського господарства. 
3. Оцінка інвестиційної привабливості регіону (розкрити на прикладі 

обраного Вами муніципального утворення).  
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