
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.2.3 ; 
2. Назва:  МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9, 10 семестри; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 10; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ткачук О.А., докт. техн. наук,      

професор, завідувач кафедри міського будівництва і господарства       

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• основні передумови та проблеми розвитку міст; 

• структуру міського господарства; 

• методи і механізми управління містобудівною та господарською діяльністю; 

• сучасні тенденції та методи управління містом; 

• методи ведення містобудівного моніторингу; 

• техніко-економічні показники розвитку і забудови міст; 

• соціально-економічні основи формування життєвого середовища; 

вміти: 

• аналізувати та компонувати структуру міського господарства; 

• застосовувати методи та механізми управління містобудівною та господарською діяльністю, 

ведення містобудівного моніторингу, техніко-економічного обґрунтування розвитку і 

забудови міст; 

• виконувати моделювання містобудівної та господарської діяльності.  

• ефективно працювати з навчально-методичною, нормативною та науковою літературою. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, проміжні (комп’ютерне 

тестування, усне опитування) та підсумкові (2 екзамени) контрольні заходи. 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:«Планування міст і транспорт», 

«Планування та благоустрій міст», «Міський транспорт», «Міські вулиці та дороги», «Інженерна 

підготовка міських територій», «Міські інженерні мережі», «Міські інженерні споруди», «Утримання 

міської забудови» та дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця спеціалізації 

«Міське будівництво і господарство». 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 

необхідності):«Містобудівельні системи», «Інженерна підготовка та благоустрій міських 

територій», «Реконструкція міської забудови». 

12. Зміст курсу:МОДУЛЬ І. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

Поняття, зміст та види муніципального господарства. Економічний, соціальний та екологічний 

комплекс міста. Структурна побудова міського господарства. Форми власності об’єктів міського 

господарства. Соціально-економічні проблеми розвитку та управління міським господарством. 

Ресурсні потенціали та фінансове планування на підприємствах міського господарства. Вплив 

ресурсних обмежень на умови розвитку міст та міського господарства. Стратегія сталого розвитку 

міст. Обґрунтування ресурсозберігаючих містобудівних вирішень. Нормативно-правова основа 

ведення міського господарства. Сучасний стан і перспективи розвитку міського господарства в 

Україні. Житлове господарство. Дорожнє господарство. Транспортне міське господарство. Зелене 

господарство. Системи інженерного забезпечення міст. Системи санітарного благоустрою. Системи 

освітлення міських територій. Специфічні підсистеми міського господарства. Протипаводкові, 

протизсувні, дренажні системи та споруди. Особливості утримання систем інженерного захисту 

територій. Охорона навколишнього середовища. Системи захисту від шуму, вібрації, 

випромінювання електричних та магнітних полів. Охорона пам’яток історії та культури. Готельне 

господарство. Ритуальні служби.  

МОДУЛЬ ІІ. УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

Основи і методи управління міським господарством. Управлінські рішення. Стратегічне 

планування у муніципальному господарстві. Сфери та види управлінського контролю. Організаційна 

ефективність систем управління. Муніципальне управління у сфері міського господарства. 

Інформаційне забезпечення міського господарства. Ведення міського господарства на основі даних 

містобудівного кадастру. Містобудівний моніторинг. Раціональне використання міських територій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техніко-економічне обґрунтування розвитку і забудови міст. Соціально-економічні аспекти 

формування житлового середовища. Особливості менеджменту підгалузей міського господарства 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1 ДБН 360-92**. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова 

міських і сільських поселень. – К.: Держбуд України, 2002. – 108 с. 

2 Клюшниченко Є.Є., Лісніченко С.В., Рейцен Є.О., Денисенко Н.О. Житлово-комунальне 

господарство міст. – К.: КНУБА, 2010. – 248 с. 

3 Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. – К.: НДПІ 

містобудування, 1999. – 348 с. 

4 Клюшниченко Є.Є. Управління містом. – К.: КНУБА, 2003. – 260 с. 

5 Шилова Т.О. Міське комунальне господарство. – К.: КНУБА, 2006. – 272 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
64 год. лекцій, 34 год. практичних робіт, 202 год. самостійної роботи. Разом – 300 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання,індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамени в кінці 9 та 10 семестрів. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри МБГ  

д.т.н. професор                                                                                         О.А. Ткачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Code:2.2.3; 

2.Title:URBAN OF DEVELOPMENT; 

3.Type: obligatory; 

4. Higher education level: II (master's degree), 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 5; 

6. Semester when studying discipline: 9, 10 semesters; 

7. Number of established ECTS credits: 10; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: TkachukА., Doc. tech Sciences, 

professor, head of the department of urban contraction and development  

9. Results of study: after studying the discipline the student should know: 

• main principles and problems of urban development; 

• the structure of the city economy; 

• methods and mechanisms for urban development and economic activity managing; 

• modern trends and methods of city management; 

• urban monitoring methods; 

• technical and economic indicators of development and urban development; 

• socio-economic basis for the living environment formation; 

be able: 

• to analyze and to assemble the city economy structure; 

• to apply methods and mechanisms of city planning and economic activity management, urban planning 

monitoring, feasibility studies for urban development; 

• to perform modeling of urban development and economic activity. 

• to work effectively with educational, methodological, normative and scientific literature. 

10. Forms of organization of classes: lectures, practical classes, independent work, intermediate (computer 

testing, oral questioning) and final (2 examinations) control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "City planning and transport", "Planning 

and improvement of cities", "Urban transport", "Streets and roads", "Urban areas maintenance", "Urban 

engineering networks", "Urban engineering structures", " Urban development retaining " and disciplines that 

directly form the competence of specialist specialization "Urban construction and economy". 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Urban planning systems", 

"Engineering training and improvement of urban areas", "Reconstruction of urban development". 

12. Course contents: MODULE I. STRUCTURE AND CONTENT OF THE CITY HOUSEHOLD 

Concept, content and types of municipal economy. Economic, social and ecological complex of the city. 

Structural construction of urban economy. Forms of municipal property..Socio-economic problems of urban 

development and management. Resource Potentials and Financial Planning at Municipal Enterprises. 

Influence of resource constraints on conditions of city development and municipal economy. Sustainable 

Cities Strategy. Substantiation of resource-saving city-planning decisions. Regulatory basis of urban 

management.Current state and prospects of urban development in Ukraine.Housing.Road economy. 

Transport urban economy. Green economy.Urban engineering systems.Systems of sanitary 

improvement.City lighting systems.Specific subsystems of the municipal economy.Anti-flood, anti-slip, 

drainage systems and structures. Features of maintenance of systems of engineering protection of 

territories.Environmental protection.Systems of protection against noise, vibration, radiation of electric and 

magnetic fields. Guarding of historical and cultural monuments.Hotel economy.Ritual services. 

MODULE II. CITY HOUSEHOLD MANAGEMENT 

Basics and methods of management of the city economy. Managerial decisions Strategic planning in the 

municipal economy. Areas and types of managerial control.Organizational efficiency of control systems. 

Municipal management in the field of municipal economy.Information provision of the city economy. 

Management of the city based on the data of the city cadastre. Town-planning monitoring. Rational use of 

urban areas.Feasibility study of urban development and construction.Socio-economic aspects of housing 

environment formation.Features of management sub-sectors of urban economy 

13.Recommended educational editions: 
1 DBN 360-92 **. State building regulations of Ukraine. Town planning.Planning and building of urban 

and rural settlements. - K .: State Building of Ukraine, 2002. - 108 p. 

2 Klyushnichenko E.E., Lisnichenko SV, Reitz E.O., Denisenko N.O. Housing and communal economy 

of cities. - K .: KNUBA, 2010. - 248 p. 

3 KlyushnichenkoYe.E. Socio-economic bases of planning and building of cities. - K .: NDPi Urban 

Development, 1999. - 348 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 KlyushnichenkoYe.E. City management. - K .: KNUBA, 2003. - 260 p. 

5 Shilova T.O. City utilities. - K .: KNUBA, 2006. - 272 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
64 hours lectures, 34 hours practical works, 202 hours independent work. Together - 300 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 

tasks, use of multimedia tools. 

15. Formsand assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): exams at the end of the 10th and 11th semesters. 

Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

Doc. tech Sciences, professor, 

Head of the department  

of urban contraction and development                                                                                     Tkachuk A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


