
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни “Стратегічний розвиток міста” 

курс 3 

спеціальність 051 “Економіка” 

Форма проведення виконання екзаменаційних білетів (Moodle)  

 

Тривалість проведення 2 академічні години 

 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів (50 теоретичних і практичних питань) 

 

Критерії оцінювання 20 балів – питання теоретичні, 20 балів – 

питання практичні  

Перелік допоміжних 

документів 

Конституція України, Програма сталого розвитку 

“Україна-2020”, Закон України “Про засади 

державної регіональної політики”, Порядок 

розроблення регіональних програм розвитку, а 

також проведення моніторингу та оцінки 

реалізації цих програм, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України за 

11.11.2015 р. № 932, конспект лекцій (презентації 

в програмі Power Point) 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Місце і роль курсу в сучасних умовах, його особливості. 
2. Об’єкт і предмет вивчення дисципліни. 
3. Необхідність дослідження проблем планування і розвитку міст. 
4. Можливість імплементації передового українського і зарубіжного досвіду 
організації роботи міст. 
5. Важливість питань організації міських формувань. 
6. Змістовні характеристики поняття “місто”. 
7. Теоретичні і практичні риси розвитку міст в сучасних умовах. 
8. Змістовні характеристики поняття розвитку і функціонування, їх спільні і 
різні позиції. 
9. Можливості корегування розвитку інструментами управління.  
10. Місто як складне геопросторове формування, його особливості. 
11. Історичні відомості щодо розвитку міст. Основні етапи розвитку міст. 
12. Історичні аспекти планування розвитку міст. 
13. Міста України – історичні характеристики, компарація з іншими центрами 
того часу. 
14. Риси міських формувань за умови поширення постіндустріальної економіки. 



15. Можливість запровадження процесного підходу до планування. 
16. Зміни функцій міст з урахуванням історичних етапів розвитку. 
17. Елементи функціонування міста та їх вплив щодо ландшафту міста. 
18. Підходи до оцінювання розвитку міст. Глобальні рейтинги. 
19. Функціональні риси сучасного міста. 
20. Особливості планування розвитку міст. 
21. Принципи планування розвитку міст.  
22. Міські програми розвитку і їх особливості (український і зарубіжний досвід) 
23. Генеральні плани розвитку міст. 
24. Схеми-прогнози розвитку міст: основні позиції проведення дослідження. 
25. Особливості побудови програми розвитку міста (її переваги).  
26. Врахування принципу комплементарності (взаємодоповнюваності) і її 
особливостей в розробці програм розвитку міст. 
27. Ієрархія позицій документу (цілі,мета….). 
28. Алгоритм розроблення програми. Етапи. 
29. Організація роботи з планування. Ключові принципи.  
30. Влада-бізнес-громада – їх участь в розробці програм розвитку міста 
31. Профіль (паспорт) громади. Інструменти побудови профілю міської громади. 
32. Дослідження думки представників громади. Опитування. соціологічні 
дослідження. 
33. Застосування наукових методів і підходів для дослідження місцевих 
особливостей.  
34. Бачення розвитку міста і його особливості. 
35. Врахування реальних передумов до реалізації запланованих позицій 
бачення міста. 
36.Призначення розвитку міста (пріоритети). 
37. Можливі сценарії розвитку міста. Можливість зміни сценаріїв в 
майбутньому 
38. Показники успішності реалізації проектів і можливість їх моніторингу. 
39.  Важливість цілей для розвитку міста. Їх місце в структурі програми міста. 
Базові цілі розвитку.  
40. Оперативні цілі розвитку міста.  
41. Проектний підхід і його можливості для програм розвитку міст. 
42. Актив-орієнтований підхід і його можливості для програм розвитку міст. 
43. Завдання розвитку і їх особливості (проактивність). 
44. Поняття моніторингу і його різновиди. Процедура моніторингу. 
45. Практичні підходи до впровадження моніторингу розвитку міст України. 
46. Система заходів впровадження програмних цілей.   
47. Місце програмних документів в забезпечення реалізації проривних підходів 
до організації розвитку міст.  
48. Розвиток міст в умовах нестабільності. Можливі прояви нестабільності для 
міст 
49. Кризові явища і шляхи їх подолання. 
50. Рейтинги міст світу. 

 

Екзаменатор                         д.е.н., проф. Сундук А.М. 

Завідувач кафедри                                             д.е.н., проф. Сосновська О.О.  


