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ПРОГРАМА
тематичного короткострокового семінару
“Основи місцевого економічного розвитку”

Івано-Франківськ, 2018

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність тематичного короткострокового семінару полягає у забезпеченні
у посадових осіб місцевого самоврядування – сільських і селищних голів, старост,
спеціалістів з питань місцевого економічного розвитку, працівників рад об’єднаних
територіальних громад, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері
економіки, євроінтеграції та розвитку міжнародного співробітництва в області,
необхідного рівня знань з питань стратегічного планування місцевого економічного
розвитку, розробки і подання проектів з метою участі їх у ґрантових програмах, а
також щодо оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок
коштів Державного фонду регіонального розвитку.
1. Назва програми:

“Основи місцевого економічного розвитку ”

2. Укладачі програми:

Табанець Жанна Петрівна – директор департаменту
економічного
розвитку,
промисловості
та
інфраструктури
Івано-Франківської
обласної
державної адміністрації;
Надворняк Ярослава Миколаївна – завідувач
навчально-методичного відділу центру, кандидат
економічних наук.

3. Загальні відомості:

призначена
для
посадових
осіб
самоврядування V-VІІ категорій посад;

місцевого

термін навчання – 12 академічних годин;
форма навчання – очна.
3.1. Цільова група:

працівники структурних підрозділів, які ведуть
питання
місцевого
економічного
розвитку,
регіонального
розвитку
та
міжнародного
співробітництва у об’єднаних територіальних
громадах, сільські і селищні голови та старости.

3.2. Мета програми:

надати
теоретично-методологічні
знання
та
практичні навики щодо управління місцевим
економічним розвитком та регіональним розвитком в
Івано-Франківській області.

3.3. Цілі програми:

надати слухачам:

1. Знання:
► нормативно-правових актів, інших інструктивних документів, які регулюють
процес стратегічного планування соціально-економічного розвитку територіальних
громад;
► теоретичних та законодавчих засад формування та розвитку регіональної
державної політики у сфері економіки, євроінтеграції та розвитку міжнародного
співробітництва;
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► правових та організаційних засад відносин, пов’язаних з підготовкою та
реалізацією проектів щодо залучення міжнародної технічної допомоги;
► теоретично-методичних основ аналізу структури обсягів інвестицій та аналізу
стану виконання програм залучення міжнародної технічної допомоги в економіку
районів і міст області та порядку розробки заходів, спрямованих на збільшення
обсягів як іноземних, так і, вітчизняних інвестицій;
► актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та проблем
удосконалення планування соціально-економічного розвитку територіальних
громад в Україні з урахуванням європейського досвіду місцевого самоврядування;
► основних завдань, методики та порядку стратегічного планування соціальноекономічного розвитку територіальних громад;
► вимог до інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку;
► можливостей залучення коштів з Державного фонду регіонального розвитку;
► інструментарію сучасного інвестиційно-інноваційного менеджменту щодо
управління органами публічної влади.
2. Вміння:
► застосовувати чинні закони і нормативно-правові акти в ході інвестиційного
процесу на регіонально-муніципальному рівні;
► здійснювати процес стратегічного планування соціально-економічного розвитку
територіальних громад в межах чинного законодавства України;
► визначити об’єкти і суб’єкти соціально-економічного розвитку територій;
► проводити підготовку заявок на участь в конкурсах проектів з метою залучення
міжнародної технічної допомоги;
► проводити експертизу та реалізацію інвестиційних, інноваційних та
інфраструктурних проектів на регіонально-територіальному рівні;
► аналізувати стан ситуації та шукати альтернативні шляхи вирішення соціальноекономічних проблем територій;
► аналізувати можливості залучення коштів з Державного фонду регіонального
розвитку;
► проводити фінансовий та економічний аналіз проектів щодо залучення
міжнародної технічної допомоги;
► створювати і підтримувати умови для забезпечення ефективного виконання
інвестиційного, інноваційного та інфраструктурного проектів щодо залучення
міжнародної технічної допомоги.
3. Навички:
► застосування норм інструктивних документів, що регулюють підготовку,
затвердження та виконання проектів з метою залучення міжнародної технічної
допомоги;
► застосування норм актів, що регулюють планування соціально-економічного
розвитку територіальних громад;
► організації та планування роботи щодо підготовки показників, необхідних для
аналізу ситуації та розробки заходів соціально-економічного розвитку
територіальних громад;
► аналізу та оцінки результатів реалізації програми соціально-економічного
розвитку територіальних громад;
► визначення пріоритетних напрямів інвестиційної, інноваційної та
інфраструктурної діяльності;
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технічного підприємництва;
► проведення інституціонального та ресурсного забезпечення розвитку
інвестиційного, інноваційного та інфраструктурного процесів;
► організації та планування роботи щодо підготовки показників, необхідних для
інвестиційно-інноваційного та інфраструктурного аналізу;
► визначення нових підходів та інструментів в управлінні органами публічної
влади;
► здійснення управління інвестиційно-інноваційними та інфраструктурним
проектами щодо залучення міжнародної технічної допомоги;
► поєднання глибокої фахової підготовки і практичного досвіду управлінської
діяльності в ході виконання інвестиційно-інноваційних та інфраструктурного
проектів щодо залучення міжнародної технічної допомоги;
► використання комп’ютерних програм для аналізу ефективності інвестицій та
інновацій;
► проведення співпраці з спільнотами практик місцевого розвитку.
4. Форма занять: лекція, лекція-презентація, лекція-дискусія, практичне заняття.
5. Рекомендації щодо добору методів, засобів і контролю результатів участі
слухачів у роботі семінару:
 проводити лекції з елементами бесіди, тематичні дискусії;
 при проведенні практичного заняття використовувати технічні засоби
навчання: фліп-чарти, магнітну та спеціальну дошки, проекційну апаратуру.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
п/п
1

ТЕМА
Основи місцевого
економічного розвитку

К-сть
акад.
ВИКЛАДАЧ
годин
лекція1
Попович Володимир
презентація
Васильович – голова
Ланчинської селищної ради
ОТГ Надвірнянського району,
кандидат наук з державного
управління
лекція1
Попович Володимир
дискусія
Васильович – голова
Ланчинської селищної ради
ОТГ Надвірнянського району,
кандидат наук з державного
управління
ВИД
ЗАНЯТЬ

2

Стратегічні інструменти
місцевого економічного
розвитку (МЕР)

Методологія та сучасна
практика стратегічного
планування

практичне
заняття

2

3

Попович Володимир
Васильович – голова
Ланчинської селищної ради
ОТГ Надвірнянського району,
кандидат наук з державного
управління

Інвестиції, як тактичні
інструменти місцевого
економічного розвитку

лекціяпрезентація

2

4

Васильченко Галина
Василівна – голова правління
громадського центру «Ділові
ініціативи», доцент кафедри
теорії економіки та управління
інституту економіки та
управління у нафтогазовому
комплексі ІваноФранківського національного
університету нафти і газу,
кандидат економічних наук;
Кулик Тетяна Павлівна –
доцент кафедри теорії
економіки та управління
інституту економіки та
управління у нафтогазовому
комплексі ІваноФранківського національного
технічного університету
нафти і газу

Підтримка розвитку місцевого
бізнесу та підприємництва як
тактичний інструмент
місцевого економічного
розвитку

практичне
заняття

2

Пасічник Олександр
Володимирович – директор
СП «МБЕРІФ-Бізнес-Центр»,
кандидат економічних наук

5
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6

7

8

Порядок розроблення та
типова структура програми
соціально-економічного
розвитку територіальної
громади

практичне
заняття

1

Якимів Ірина Михайлівна –
головний спеціаліст відділу
аналізу та прогнозування
управління економічного
розвитку департаменту
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури ІваноФранківської обласної
державної адміністрації,
магістр державної служби

Аграрні розписки в Україні.
Нові можливості

лекціяпрезентація

2

Климчук Микола
Миколайович – координатор
проекту «Аграрні розписки в
Івано-Франківській області»

лекція

1

Кульба Петро Михайлович –
начальник відділу економіки
природоохоронної діяльності,
екологічного моніторингу,
зв’язків з громадськістю та
засобами масової інформації
управління екології та
природних ресурсів обласної
державної адміністрації

Охорона навколишнього
природного середовища в
Україні

Всього
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