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Про проєкт «Німецько-український агрополітичний діалог» (AПД) 

Проєкт «Німецько-український агрополітичний діалог (АПД)» реалізується за 

підтримки Федеральним Міністерством продовольства та сільського господарства 

(BMEL) з 2006р. і наразі до 2021р. та за його замовленням через виконавця ТОВ 

ГФА Консалтинг Груп, а також робоче співтовариство, яке складається з ТОВ ІАК 

Аграр консалтинг (IAK), Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в країнах з 

перехідною економікою (IAMO) та ТОВ АФЦ Консультантс Інтернешнл. 

Реципієнтом проєкту виступає Національна асоціація сільськогосподарських 

дорадчих служб України «Дорада». При реалізації важливих заходів для розвитку 

ринку землі, використання державних земельних площ та приватизації АПД 

працює у кооперації з ТОВ з управління та реалізації земель (BVVG). Бенефіціаром 

проєкту виступає Міністерство аграрної політики та продовольства України.  

Проєкт має підтримувати Україну в питаннях розвитку сталого сільського 

господарства, ефективної переробної промисловості та підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності відповідно до принципів ринкової та регуляторної 

політик та з урахуванням потенціалу розвитку, який виникає в рамках Угоди про 

Асоціацією між ЄС та Україною. З цією метою Проєкт має надавати інформацію про 

німецький, зокрема, східнонімецький, а також міжнародний, європейський досвід з 

розробки рамкових аграрно-політичних умов, а також з організації відповідних 

аграрно-політичних установ. 
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1. ОСНОВИ ТА ПІДГОТОВКА 

Ця навчальна програма, включаючи план навчання, базується на проєкті 

«Навчальної програми розвитку сільських територій для вищих навчальних 

закладів аграрного спрямування в Україні» від 11 грудня 2019 року, а також на її 

презентації та обгово-ренні 17 грудня 2019 року в Києві. Обидва документи 

додаються як додатки.  

В ході обговорення 17 грудня 2019 року були внесені цінні пропозиції, які 

були відображені в цьому проєкті у трьох пунктах:  

1. Перша пропозиція: «Більше об'єднати модулі в ОДНУ програму» 

Опрацювання в проєкті: Запропоновані модулі були введені як підгалузі або 

під-дисципліни, які слід викладати самостійно, та які повинні бути інтегровані в 

узгоджену та послідовну загальну програму. Ідея співпраці та взаємодії між 

учасниками програми особливо підкреслюється створенням навчальних груп або 

навчальних партнерських об'єднань, які працюють разом протягом курсу, 

включаючи спільну розробку трьох практичних проєктних робіт, одна з яких буде 

предметом завершальної презентації, яку слід «захистити» в рамках пленарного 

обговорення. Ці елементи, що з'єднують модулі, дають змогу забезпечити 

однаковий навчальний досвід по всій кваліфікаційній програмі, незважаючи на 

різних викладачів-спеціалістів та незважаючи на тематичні відмінності. 

2. Друга пропозиція: врахувати «Ідею матриці компетенцій» 

Опрацювання у проєкті: При формулюванні навчальних цілей були чітко 

виділені галузі компетенції, які підтримуються та розвиваються відповідним 

модулем, щоб полегшити учасникам, відповідальним з ОТГ, провайдерам тренінгів 

та організаторам проєкту відповідну орієнтацію. 

3. Третя пропозиція: «Зробіть видимими посилання на державне 

управління» 

Опрацювання у проєкті: У модулях 3 (економіка та організація виробництва) 

та 7 (регіональне управління) концепція та поняття державного управління були 

чітко сформульовані у змісті курсу. На нашу думку, важливість державного 

управління не слід недооцінювати, оскільки регіональний розвиток, який є 

важливим завданням ОТГ, може залежати від взаємодії між ефективною 

адміністрацією та комунальним та регіональним бізнесом та суспільством. 

Посилання на важливість регіонального маркетингу також було включено до плану 

навчання у цьому контексті. 

 

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА – 10 МОДУЛІВ 

Підбір та формування модулів враховує наступні змістовні, методологічні та 

дидактичні аспекти: 
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 Зростаючу комплексність змісту 

o Перші 3 спеціалізовані модулі (2-4) спрямовані на отримання 

теоретичних базових знань та пов'язаних з ними базових методологічних знань. 

o Наступні 4 спеціалізовані модулі (5-8) зосереджені на просторовому 

або регіональному плануванні, адмініструванні та розвитку. Саме тут основи мо-

дулів 2-4 натрапляють на практичну передачу знань та навичок, необхідних для 

регіонального розвитку, адміністрування та планування.  

o Основна увага в модулі 9 приділяється політико-економічним 

аспектам, які прямо та опосередковано пов'язані з роботою у ОТГ. 

 

 Інтеграція трьох напрямків компетенції в навчальну програму 

o Аграрне господарство та національна економіка з аспектами 

землекористування, аграрна економіка, секторальна економіка та сталість. 

o Просторове планування та регіональне планування з аспектами 

державознавство, правові основи, географія та геоінформаційні системи. 

o М'які навички та управління проєктами з аспектами менеджмент, 

комункація, кооперація та стратегія. 

 

 Поєднання методів: Учасники ознайомлюються зі змістом модульної навчальної 

програми з використанням різних дидактичних методів. 

o Презентації та лекції для передачі теоретичних та методологічних 

знань. 

o Робота у групах в рамках курсів для апробації та поглиблення набутих 

фахових знань. 

o Власні короткі презентації на спеціалізовані теми ОТГ або 

регіонального розвитку для активної роботи з матеріалом та інтеграції власного 

попереднього досвіду в кваліфікаційний процес. 

o Практика проєктів, за допомогою яких час між відповідними 

модулями, що передбачають присутність, використовується для незалежної 

співпраці в рамках створеної мережі. 

 

3. ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Для підтвердження та визнання результатів навчання ми пропонуємо 

процедуру, що складається з декількох елементів, щоб зробити зрозумілою 

вагомість кожного модулю завдяки своєчасному підтвердженню результатів його 

вивчення протягом усього курсу навчання. 
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• У деяких модулях в кінці повинні бути завершальні короткі 30-

хвилинні тести, результати яких повідомляються учасникам протягом 3 тижнів 

після закінчення модуля, щоб мати можливість покрити будь-яку потребу в 

доопрацюванні. 

• В інших модулях набуті навички документуються безпосередньо в ході 

модуля, який передбачає присутність студентів, через короткі презентації та їхню 

підготовку. Тут також короткотерміновий зворотний зв’язок важливий для того, 

щоб забезпечити потребу у доопрацюванні. 

• 3 практичні роботи над проєктами в командній роботі поєднують в 

собі спеціальні знання, навички з управління проєктами та м’які навички, такі як 

вміння працювати в команді. Одна з трьох проєктних робіт детально 

представляється як «підсумкова» робота у модулі 10 та представлена для 

обговорення під час пленарної дискусії. 

 

4. ВИЗНАННЯ ТА РОБОЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

Робоче навантаження на елементи цієї модульної навчальної програми 

базується на Європейській системі трансферу кредитів (European Credit Transfer 

System (ECTS)), яка також використовується на міжнародному рівні для визнання 

навчальних досягнень, зокрема у зв'язку із курсами, що супроводжують практичну 

діяльність. Оскільки програма підготовки орієнтована на сферу відповідальності 

вищих  навчальних закладів та університетів, цей стандарт представляється 

належним. Це призводить до наступного розрахункового робочого навантаження: 

• для загалом 10 очних модулів – по 2 дні – по 8 годин навчальних 

курсів: 160 годин; 

• для 8 безпосередньо фахових модулів (2-9) у так званому часі 

самостійного вивчення, підготовки та подальшого вивчення, які слід виконати а 

допомогою навчальних матеріалів, наданих викладачами, або відповідних 

посилань на літературні джерела, розрахованих на 10 годин кожен: 80 годин; 

• передбачено 3 практичні роботи за проєктами з навчальним обсягом 

20 годин кожна: 60 годин. 

Це призводить до загальних витрат часу приблизно у 300 годин для кожного 

студента. Згідно з ECTS, 30 годин на кредитний бал відповідають кваліфікаційному 

обсягу 10 ECTS. 
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5. ОПЕРАТИВНІ ВКАЗІВКИ 

Для розподілу 300 годин робочого навантаження або 10 модулів, що 

передбачають присутність в аудиторії, ми пропонуємо загальний період часу 12-24 

місяців, щоб забезпечити внутрішню узгодженість та єдність навчальної програми.  

Щодо реалізації плану навчання, джерел та інформації про автора, ми 

посилаємось на пояснення в навчальній програмі розвитку сільських територій для 

вищих навчальних закладів аграрного спрямування в Україні (див. Додаток).  
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ДОДАТОК  

Модуль № 1 Введення  

   

Перевірка: 5-хвилинні виступи/повідомлення «Важливі завдання в моєму 

ОТГ» в кінці модуля. 

 
Передумови: Професійний досвід управління територіальними одиницями 

(муніципалітет/громада; ОТГ, область; національний рівень).  

 
Цілі навчання: Учасники отримують огляд історії української комунальної 

(самоуправлінстької) адміністративної системи, а також стану 

та перспектив процесу становлення ОТГ. На цьому тлі можна 

класифікувати програму курсу за її основними напрямками, 

цілями, структурою та діапазоном методів. 

 

Студенти краще пізнають один одного і, отже, також мають 

можливість створити навчальні партнерські стосунки, якими 

вони можуть скористатися в рамках 

 практичних проєктів, 

 підготовки до іспитів/перевірки, 

 ситуаціях з перевірки, а також, за наявності, 

 у колегіальному коучингу. 

 
Значення 

навчання: 

Може відображати розвиток партнерських відносин та мереж 

серед учасників, які мають регіональне походження, 

проходять подібне навчання, мають подібні сфери 

відповідальності.  

 
Розподіл годин: 2 год. вітання, включаючи стисле коло представлення 

2 год. програма курсу, розклад курсів  

4 год. учасники представляють свої  громади та їхні актуальні 

виклики у зв'язку з територіальною реформою 

6 год. створення команди та формування навчальних груп 

2 год. заключних виступів («іспит») 

 
Зміст:  знайомство; 

 ідея + завдання курсу з кваліфікації; 

 основи регіональної структури в Україні; 

 завдання впровадження структур регіонального розвитку. 

 

Форма роботи, 

дидактичні 

допоміжні 

засоби: 

презентація/доповідь 

воркшоп 

групові роботи 
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Модуль № 2 Аграрне господарство та національна економіка 

Перевірка: Короткий письмовий тест, 30 хвилин 

 
Передумови: Вступний модуль 

 
Цілі навчання: Учасники розуміють сільське господарство як локально, 

регіонально, національно та міжнародно різноманітний 

мережевий сектор, який є важливою основою для  

 регіонального створення доданої вартості,  
 представляє собою сформований та захищений культурний 

ландшафт, а також потрібний для 

 формування соціально та культурно жвавої громади. 
 
Значення 

навчання: 

Розвиток розуміння фундаментальних господарсько-

економічних відносин, з особливим урахуванням важливості 

аграрного сектору та, частково, пов'язаних із ним  суміжних 

галузей у сільській місцевості України. 

 
Розподіл годин: 4 год. завдання та систематизація значення національної 

економіки  

4 год. основи статистики в балансі національної економіки, 

основах фінансів та податковій системі 

4 год. сектори національної економіки та їхнє значення в 

Україні 

4 год. міжнародна класифікація України на основі основних 

даних національної економіки 

 
Зміст:  національна економіка України та її регіонів; 

 показники національної економіки України у міжнародному 
порівнянні; 

 секторний аналіз на основі вибраних ключових 
показників; 

 значення аграрного господарства для сільських територій 
та їхнього розвитку; 

 статистика в національній економіці. 
 

Форма роботи, 

дидактичні 

допоміжні 

засоби: 

презентація/доповідь, групові роботи 
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Модуль 3 Прикладна економіка та організація виробництва 

Перевірка: Короткий письмовий тест, 30 хвилин 

 
Передумови: Вступний модуль та модуль Аграрне господарство та 

національна економіка. 

 
Цілі навчання: Учасники можуть зрозуміти та враховувати економічні та 

господарські-виробничо  передумови та наслідки від 

 постановки певних цілей, 

 стратегій, 

 інструментів та 

 заходів  

у сільській місцевості та зробити їх основою для процесів 

прийняття відповідних рішень. 

Вони знайомі з виробничо-економічними інструментами, які 

використовуються в державному/публічному управлінні. 

Вони розуміють основи виробничо-економічних процесів 

прийняття бізнес-рішень, щоб мати можливість підтримувати 

комерційні підприємства в рамках регіонального економічного 

розвитку щодо питань становлення та розвитку. 

 
Значення 

навчання: 

Значення економічних взаємозв’язків для 

 розуміння організації та роботу державних адміністрацій та  

 підприємницьких рішень підприємств в регіоні. 

 
Розподіл годин: 4 год. сфери завдань та сфери застосування економіки та 

організації виробництва з особливим урахуванням 

державного/публічного управління (Public Management) 

4 год. математичні основи прикладної економіки та організації 

виробництва 

6 год. основи річної фінансової звітності, бухгалтерського 

обліку та обліку і звітності 

2 год. сприяння розвитку бізнесу, як державне/публічне 

завдання 

 
Зміст:  створення доданої вартості, мережі створення доданої 

вартості; 

 річна звітність; 

 бухгалтерський облік; 

 публічне управління бюджетом. 

 

Форма роботи, 

дидактичні 

допоміжні засоби: 

презентації/доповіді 

пленарні дискусії 

 



11 

Модуль № 4 Методи планування 

   

Перевірка: Робота у невеликих групах над плануванням завдань від 

низької до середньої складності з коротким представленням 

результатів. 

 
Передумови: Вступний модуль та модулі Аграрне господарство та 

національна економіка; Прикладна економіка та організація 

виробництва. 

 
Цілі навчання: Розуміти планування як складний набір інструментів для 

формування майбутнього, який допомагає використовувати та 

гармонізувати  

 цілі, 

 стратегії та 

 заходи,  

для того, щоб описати перспективи розвитку та зробити їх 

придатними для реалізації. 

 
Значення 

навчання: 

Познайомитися із методами планування та сформувати 

розуміння ролі, як відводиться плануванню для а  інтеграції та 

модерування цілей громади та регіону. 

 
Розподіл годин: 4 год. основи та принципи планування, завдання та функції 

планування в географії, геоінформатиці та регіональному 

плануванні 

4 год. методи планування 

6 год. приклади планування 

2 год. сприяння розвитку бізнесу, як державне/публічне 

завдання 

 
Зміст:  географія; 

 геоінформатика; 

 регіональне планування; 

 «Top down - Bottom up» – принцип протитоку. 

 

Форма роботи, 

дидактичні 

допоміжні 

засоби: 

презентації/доповіді 

робота в маленьких групах 

презентації на пленарному засіданні 
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Модуль № 5 Землеустрій 

   

Перевірка: Практична проєктна робота 1:  

 Робота в невеликих групах з метою включення 

відповідного регіонального органу у структуру 

просторового планування та окремі приклади поточних 

завдань з планування; 

 Презентація результатів, якщо це можливо, у модулі 10; 

 
Передумови: Вступний модуль та модулі Аграрне господарство та 

національна економіка; Прикладна економіка та організація 

виробництва; Методи планування. 

 
Цілі навчання: Учасники можуть визначити роль ОТГ у системі просторового 

планування/землеустрою в Україні. 

 

Вони розуміють завдання, повноваження та відповідальність 

рівня (планування) ОТГ у взаємодії різних рівнів просторового 

планування/землевпорядкування. 

 

Вони також розвивають розуміння підходів до кооперативного 

регіонального розвитку та необхідних для цього можливостей 

для участі/залучення.  

 
Значення 

навчання: 

Взаємодія різних рівнів планування, а також можливість 

участі/залучення у завдання та проєкти з планування вимагає 

знання відповідальності та можливих варіантів дій для 

відповідних рівнів.  

 
Розподіл годин: 4 год. основи регіональної географії, демографії, соціології та 

економіки в Україні 

4 год. завдання та структура землеустрою в Україні 

4 год. юридичні основи планування - землекористування та 

планування містобудівної діяльності 

4 год. можливості брати участь у процедурах планування 

 
Зміст:  державні рівні та їх завдання у просторовому 

плануванні/землеустрої; 

 структура регіонального управління; 

 юридичні аспекти. 

 

Форма роботи, 

дидактичні 

допоміжні 

засоби: 

Робота у невеликих групах над обраними завданнями щодо 

регіонального планування в місцевих органах влади учасників 

курсу. 
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Модуль № 6 Сталість у регіональному розвитку 

   

Перевірка: Практична проєктна робота 2: 

 Визначити, описати та проаналізувати вибрані цілі сталого 

розвитку у відповідних регіонах походження учасників. 

Опрацювати практичні наслідки для регіонального 

управління та розвитку; 

 Презентація результатів, якщо це можливо, у модулі 10; 

 
Передумови: Вступний модуль та модулі Аграрне господарство та 

національна економіка; Прикладна економіка та організація 

виробництва; Методи планування; Землеустрій.  

 
Цілі навчання: Вміти трансформувати сталість, як загальнодоступний 

профіль вимог щодо цілей та процесів економічного, 

екологічного та соціального розвитку, в місцеві та регіональні 

дієві концепції. 

Розвинути розуміння так званих 17 цілей сталого розвитку 

(ЦСР) «Порядку денного ООН на 2030 рік» як відповідь на 

комплексність вимог та відповідальності при формуванні та 

реалізації цілей розвитку від міжнародного до регіонального 

та місцевого рівнів.  

Знання про адаптацію ЦСР 17, наприклад у Національному 

базовому звіті щодо цілей розвитку України. 

 
Значення 

навчання: 

Практично  розуміти комплексність вимог до управлінської 

діяльності та відповідальності за розвиток регіонів. 

 

Розподіл годин: 2 год. сталість як інтеграція екологічних, економічних та 

соціальних взаємозв'язків 

4 год. передумови та виклики ЦСР ООН 17 

4 год. постановка цілей сталого розвитку в Україні 

4 год. практичні питання щодо реалізації постановки цілей 

сталого розвитку в адміністративній діяльності на місцевому 

та регіональному рівнях 

2 презентації учасників 

 
Зміст:  концепції сталості; 

 17 UN Sustainable Development Goals (ООН Цілі сталого 

розвитку); 

 реалізація цілей сталого розвитку в Україні. 

  

Форма роботи, 

дидактичні 

допоміжні засоби: 

презентації/доповіді 

робота в маленьких групах та пленарні дискусії 



14 

Модуль № 7 Регіональний менеджмент 

   

Перевірка: Презентація практичних прикладів. 

 
Передумови: Вступний модуль та модулі Аграрне господарство та 

національна економіка; Прикладна економіка та організація 

виробництва; Методи планування; Землеустрій; Сталість у 

регіональному розвитку. 

 
Цілі навчання: Учасники розуміють регіональне управління як комплекс 

завдань, до якого, серед іншого, інтегровані географічні, 

демографічні, соціологічні та економічні передумови та 

процеси.  

Вони розпізнають та розуміють компетентність щодо 

організації та діяльності як умову для виконання завдань в 

регіональному управлінні та розвитку.  

Вони отримують доступ до базових навичок комунікації та 

управління проєктами. 

 
Значення 

навчання: 

Сприйняття регіонального розвитку як прикладного 

емпіричного знання (здобутого в результаті досвіду). 

Практичне використання. 

 
Розподіл годин: 2 год. взаємодія між волонтерською та штатною 

адміністрацією та суспільством 

4 год. основи комунікації 

6 год. вправи з комунікації 

2 год. основи управління проєктами 

2 год. вправи з управління проєктами 

 
Зміст: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма роботи, 

дидактичні 

допоміжні 

матеріали: 

Präsentation/Vortrag 

 

 

 співпраця між власниками добровільних мандатів та 

посадовими особами із штатним адміністративним 

персоналом; 

 регіональний менеджмент та регіональний маркетинг як 

прикладний державний/публічний менеджмент;  

 основи кооперативного регіонального розвитку в 

розумінні співпраці державної/публічної та приватної 

сфери; 

 управління проєктами та м'які навички: комунікація, 

консалтингова методологія, цифрова компетенція. 

 

презентації/доповіді 

індивідуальна робота учасників 

робота у маленьких групах 

пленарні дискусії 
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Модуль № 8 Інструменти підтримки в регіональному розвитку 
   

Перевірка: Практична проєктна робота з: 

 Визначення та опис регіональних заходів з надання 

підтримки у регіонах походження учасників;  

 Презентація результатів, якщо це можливо, у модулі 10. 

 
Передумови: Вступний модуль та модулі Аграрне господарство та 

національна економіка; Прикладна економіка та організація 

виробництва; Методи планування; Землеустрій; Сталість у 

регіональному розвитку; Регіональний менеджмент.  

 
Цілі навчання: Учасники розглядають сприяння регіональному розвитку 

(підтримку) як державне завдання. 

Вони отримують загальний огляд щодо систематики та 

способів функціонування важливих міжнародних, 

національних та регіональних інструментів підтримки. 

Вони отримують доступ до виявлення та використання таких 

можливостей надання підтримки. 

Вони отримують уявлення про те, як спрацьовують державно-

приватні підходи при реалізації регіональних та 

комунальних/муніципальних проєктів. 

 
Значення 

навчання: 

завдання До  управління в регіональних структурах 

відноситься виявлення, розробка та використання відповідних 

можливостей надання підтримки. Вони підтримують 

регіональний розвиток та відкривають потенціал та 

перспективи.  

 
Розподіл годин: 4 год. основи державних/публічних фінансів 

4 год. завдання, структури та системи державної підтримки 

регіонального розвитку 

2 год. концепція державно-приватного партнерства (Public 

Private Partnership (РРР)) 

2 год. приклади заходів підтримки з різних регіонів України 

4 год. обговорення досвіду та приклади існуючих чи майбутніх 

заходів щодо підтримки. 

 
Зміст:  державна програма регіональної підтримки; 

 регіональні можливості для дій; 

 Public-Private Partnership у регіональному розвитку. 

Форма роботи, 

дидактичні 

допоміжні 

матеріали: 

презентації/доповіді 

робота учасників у маленьких групах щодо досвіду 

використання коштів для надання підтримки 

презентації учасників та пленарні дискусії 
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Модуль № 9 Політологія 

   

Перевірка: Підготовка та «захист» заяви/виступу щодо обраних аспектів 

майбутнього ОТГ. 

 
Передумови: Вступний модуль та модулі Аграрне господарство та 

національна економіка; Прикладна економіка та організація 

виробництва; Методи планування; Землеустрій; Сталість у 

регіональному розвитку; Регіональний менеджмент; 

Інструменти підтримки в регіональному розвитку.  

 
Цілі навчання: Учасники розуміють основні структури політичних процесів 

прийняття рішень (формування волі) на міжнародному, 

національному, регіональному та місцевому рівнях. 

 

Вони розуміють свій внесок у взаємодію між політикою та 

адміністрацією, суспільством та економікою. 

 
Значення 

навчання: 

Легітимація політичних рішень (формування волі), а також 

адміністративні дії відіграють важливу роль у виконанні 

завдань ихмісцев  органів влади в регіональному управлінні та 

розвитку. 

 
Розподіл годин: 4 год. основні питання політології (політичних наук) 

4 год. політична система України, соціальні групи та їхнє 

сприйняття громадськістю 

2 год. регіональна та економічна політика в Україні 

2 год. аграрна політика в Україні 

2 год. підготовка виступу у маленьких групах 

2 год. дискусії: майбутнє «регіону» в Україні з урахуванням 

особливостей шляху, обраного відповідною ОТГ 

 
Зміст:  політична економія; 

 аналіз зацікавлених сторін; 

 аналіз відповідного місця розташування;  

 Public Goods (публічні цілі) та Public Choice (публічний 

вибір); 

 форми та структури підприємств; 

 суспільні групи (наприклад, неурядові організації (НУО)). 

  

Форма роботи, 

дидактичні 

допоміжні 

матеріали: 

Präsentation/Vortrag 

Kleingruppenarbeit der Teilnehmenden zu Erfahrungen im Einsatz 

von Fördermitteln 

Präsentationen der Teilnehmenden und Plenardiskussionen 
 

презентації/доповіді 

робота учасників у маленьких групах 

презентації учасників та пленарні дискусії 
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Модуль № 10 Завершення 

   

Перевірка: Доповіді студентських груп щодо їхніх 3 практичних проєктних 

робіт (на вибір 1 з 3) з модулів 5, 6 та 8; 

презентації тривалістю близько 20 хвилин та 30 хвилин 

обговорення або «захисту». 

 
Передумови: Вступний модуль та модулі Аграрне господарство та 

національна економіка; Прикладна економіка та організація 

виробництва; Методи планування; Землеустрій; Сталість у 

регіональному розвитку; Регіональний менеджмент; 

Інструменти підтримки в регіональному розвитку; Політологія. 

 
Цілі навчання: Учасники інтегрують свої знання з окремих курсів у відповідні 

важливі для практики особисті компетенції та навички. Таким 

чином, вони зможуть взяти на себе відповідальні завдання у 

ОТГ або в інших регіональних органах влади, організаціях та 

підприємства, які співпрацюють з ОТГ. 

 
Значення 

навчання: 

Завершальний модуль слугує для 

 інтеграції фактичного змісту різноманітних комплексних 

постановок завдань 

 демонстрації на практичних прикладах актуальніості 

навчального змісту, а також  

 документування особистих компетенцій у роботі над 

проєктами, презентаціях та дискусіях. 

 
Розподіл годин: 10 год. презентація та обговорення практичної проєктної 

роботи 

4 год. обговорення майбутніх викликів для ОТГ 

2 год. урочиста передача сертифікатів по завершенні курсу 

 
Зміст:  широкий огляд практичних завдань регіонального 

управління та ролі, яку ОТГ може, повинна чи повинна 

була б відігравати в цьому процесі; 

 обговорення питань, що стосуються застосування змісту 

курсу на практиці. 

 

Форма роботи, 

дидактичні 

допоміжні 

матеріали: 

презентації/доповіді учасників 

пленарні дискусії 

передача сертифікатів 

 

 


