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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів - 5

Галузь знань:
28 "Публічне управління

та адміністрування"
нормативнаНапрям підготовки:

281 "Публічне
управління та

адміністрування"
Змістових модулів - 2 Рік підготовки
Підготовка доповідей,
рефератів та наукових
статей за наведеною 
тематикою

5-й
Семестр

9-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних - 4
самостійної роботи 
студента -8

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

магістр

30 год.
Семінарські заняття

30 год.
Самостійна робота

90 год.
Індивідуальні завдання: 

год.
Вид контролю: 

залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%):

для денної форми навчання - 60%
для заочної форми навчання - %
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета  викладання  дисципліни -  Метою викладання  дисципліни є
поглиблене вивчення базових засад та  формування професійних компетентностей
щодо  розподілу  влади  між  різними  рівнями  та  підвищення  ефективності
управління територіями в Україні в сучасних умовах господарювання.

Основними завданнями вивчення  дисципліни  є  теоретична  та  практична
підготовка студентів із питань організації управління територіальним розвитком. 

Результати вивчення дисципліни дозволять здійснити практичну підготовку
та сформувати ряд відповідних професійних і особистісних компетенцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 
теоретичні основи територіального управління та територіального розподілу

влади в України;
основи адміністративно-територіального  устрою  України  та  особливості

економічного розподілу території країни (районування);
основи системи державного управління та управління регіональним 

(територіальним) розвитком в Україні;
теоретичні  основи  організації  інтегрованого  стимулювання  регіонального

(територіального) розвитку;
основи  організації,  роль  і  місце  місцевого  самоврядування  в  забезпеченні

розвитку територій;
основи  реформування  територіального  управління  та  територіальної

організації влади в Україні;
міжнародні  варіанти  та  стандарти  стимулювання  регіонального

(територіального) економічного розвитку;
принципи проведення територіального прогнозування та планування;
нормативно-правову  базу  щодо  механізмів  державного  стимулювання

розвитку територій; 
технології проектного розвитку територій, методичні засади їх розробки.

вміти: 
використовувати  загальнонаукові  та  конкретно  наукові  методи  для

дослідження  механізму  територіального  управління  соціально-економічними
процесами у країні;

визначати особливості економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації і
регіоналізації;

забезпечувати ефективне застосування механізмів державного стимулювання
розвитку територій та розробку пропозицій до програм розвитку територій, угод
регіонального розвитку;
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здійснювати узагальнення успішного стимулювання економічного розвитку
територій та формування пропозицій щодо їх поширення;

аналізувати можливості проектного підходу до розвитку територій, методичні
засади їх розробки;

обґрунтовувати критерії для оцінювання наслідків прийнятих управлінських
рішень щодо реалізації тієї чи іншої регіональної політики у країні;

розробляти  пропозиції  з  реформування  адміністративно-територіального
устрою  на  основі  здійснення  прогнозної  оцінки  наслідків  їх  впровадження  в
Україні;

обґрунтовувати  оптимальні  шляхи  реформування  системи  регіонального
управління і місцевого самоврядування у загальній системі державного управління;

визначати особливості економічного розвитку регіонів (територій) в умовах
глобалізації і регіоналізації;

застосовувати  сучасні  методи  дослідження  систем  управління  і  діяльності
регіональних  органів  державної  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування в умовах змін;

здійснювати  моніторинг  результативності  та  ефективності  управління
територіями в Україні органами влади на державному та регіональному рівнях.

Вивчення дисципліни включає лекційні та семінарські заняття, що забезпечує
закріплення теоретичних знань, сприяє засвоєнню практичних навичок, допомагає
в розвитку системно-аналітичного мислення.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



6Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усь
ого

у тому числі усь
ого

у тому числі

л с пз с.р. л с пз с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Змістовий модуль 1. Створення сприятливих умов для ефективної діяльності
державних службовців. 

Тема  1.  Теоретичні  основи
організації  управління
територіальним розвитком

8 2 2 4

Тема 2. Основи 
адміністратив-но-
територіального устрою 
України

24 6 6 12

Тема 3. Система державного 
управління та управління 
регіональним (територіаль-
ним) розвитком в Україні

16 4 4 8

Тема 4.  Регіональні  стратегії
як  інструмент  управління
розвитком територій

10 2 2 6

Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Формування навичок ефективного виконання

державними службовцями посадових обов’язків. Ділова українська мова
Тема 5. Світовий досвід 
територіального 
(регіонального) управління

10 2 2 6

Тема 6. Історія становлення і 
розвитку системи місцевого 
самоврядування в Україні

12 2 2 8

Тема 7. Місцеве 
самоврядування в 
забезпеченні розвитку 
територій

12 2 2 8

Тема 8. Територіальна 
громада в системі місцевого 
самоврядування

12 2 2 8

Тема  9.  Територіальне
планування

12 2 2 8

Тема  10.  Реформування
територіального  управління
та  територіальної  організації
влади в Україні

12 2 2 8

Тема  11.  Конкурентоспро-
можність територій

10 2 2 6

Тема  12. Результативність  і
ефективність  територіального
управління

4 2 2

Разом за змістовим модулем 2 86 16 14 56
Залік 6 2 4
Усього годин 150 30 30 90
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4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Навчальні заняття лекції і семінари заняття, розв'язання практичних завдань і
вирішення  ситуацій;  індивідуальне  тестування  студентів,  тематичні  дискусії,
експрес-опитування  студентів  з  дисципліни,  кейс-метод  -  дає  можливість
приблизити  процес  навчання  до  реальної  практичної  діяльності  спеціалістів,
презентації  -  виступи  перед  аудиторією  -  використовуються  для  представлення
певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуального
завдання.

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Контрольні заходи включають: вхідний, поточний і підсумковий контроль.
Вхідний  контроль здійснюється  на  початку  вивчення  дисципліни  щодо

виявлення рівня підготовки студентів.
Поточний (модульний) контроль - здійснення контролю в усіх організаційних

формах  навчання  -  на  лекціях  і  практичних  заняттях,  а  також  контролю  ходу
виконання  самостійної  роботи  та  індивідуальних  завдань  студентів.  Поточний
контроль  проводять  у  процесі  вивчення  нового  матеріалу  для  з'ясування  якості
засвоєння студентами знань, придбання навичок і умінь з метою їхньої корекції. 

При  викладанні  дисципліни  використовуються  наступні  методи  контролю
знань студентів:

- усний  контроль  (опитування  -  індивідуальні  або  фронтальні,  дискусії,
захист виконаних робіт);

- письмовий контроль (письмові контрольні роботи,  вирішення ситуацій і
задач, виконання індивідуальних завдань, підготовка рефератів, тез, написання есе
та  ін.  -  в  залежності  від  змісту дисципліни і  передбачених робочою програмою
завдань);

- стандартизований (тестовий) контроль;
- самоконтроль знань студентів і взаємоконтроль.

Тест (залік) є підсумковою формою контролю засвоєння знань і формування
вмінь, передбачених внаслідок вивчення дисципліни. 

6. СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

Форми контролю Види навчальної роботи
Відсоток до

підсумку
Сума балів

1 2 3 4
Поточний модульний 
контроль 

Робота на лекціях, у т.ч.
Присутність на заняттях
Ведення конспекту 

5%
5 балів

2,5 балів
2,5 балів

Робота на практичних заняттях 
(експрес-опитування, рішення 
ситуацій, тестування ділові ігри)

15% 15 балів
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Виконання самостійної роботи, 10% 10 балів
Інше (написання рефератів, підготов-
ка доповідей; підготовка ситуаційно-
го завдання; командні проекти тощо)

5% 5 балів

Виконання індивідуальної роботи 10% 10 балів
Участь у ділові грі 15% 15 балів
Разом 60% 60 балів

Додаткова оцінка 

Участь у наукових конференціях, 
підготовка наукових публікацій, 
участь у Всеукраїнських конкурсах 
наукових студентських робіт за 
спеціальністю 

Згідно
рішення
кафедри

За лік 40% 40 балів
Разом з навчальної 
дисципліни 

100% 100 балів

Примітка. У процесі навчання для оцінювання знань студентів за темами кожного змістовного 
модуля використовується виконання ними розгорнутих тестових завдань. Сума 
балів за виконання кожного завдання може бути 20.

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів
перевірки знань,  умінь і  навичок студентів з  дисципліни.  При оцінці завдань за
основу слід брати повноту і правильність їх виконання. Необхідно враховувати такі
вміння і навички студентів: диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані
знання;  викладати  матеріал  логічно  й  послідовно;  користуватися  додатковою
літературою.

Шкала оцінювання

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 р. - К.: Преса України, 1997.

2. Закон України Про Кабінет Міністрів України (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2014, № 13, ст.222) 

3. Закон України Про центральні органи виконавчої влади (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2011, № 38, ст.385) 

Рейтинговий
показник

Оцінка у
національній шкалі Оцінка ECTS для іспиту

90-100 5 (відмінно) А (відмінно)
82-89 4 (добре) В (добре)
75-81 С (добре)
69-74 3 (задовільно) D (задовільно)
60-68 Е (задовільно)

35-59 2 (незадовільно) FX (незадовільно)
з можливістю повторного складання

1-34 - F (незадовільно)
з обов'язковим повторним вивченням
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4. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 24 червня 2016 р. № 474-р Київ Деякі
питання реформування державного управління України (Стратегія реформування
державного управління на  2016-2020 роки та  план заходів  з  реалізації  Стратегії
реформування державного управління України на 2016-2020 роки)

5. Кабінет  Міністрів  України  Розпорядження  від  1  квітня  2014  р.  №  333-р  Про
схвалення  Концепції  реформування  місцевого самоврядування  та  територіальної
організації влади в Україні

6. Кабінет  Міністрів  України  Постанова  від  18  травня  2016  р.  №  335  Київ  Про
Координаційну раду з питань реформування державного управління.

7. Берданова О. В.,  Вакуленко В. М.,  Гринчук Н. М.,  Колтун В.  С.,  Куйбіда В. С.,
Ткачук А. Ф. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах
громадської участі: навч. посіб. / [О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук,
В. С. Колтун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] - К. : - 2017. - 129 с.

8. Територіальне управління : навч. посібник / О.О. Гуторова. - Х.: Харк. нац. аграр.
ун-т. - Х.: ХНАУ, 2017. - 261 с.

9. Адміністративно-територіальний  устрій  країн  Європейського  Союзу:  навч.
посіб. / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, М.К. Орлатого. - К.: НАДУ, 2015. - 628 с.

10.Загальні  засади  місцевого самоврядування  в  Україні:  Підручник /  за  ред.  В.  М.
Вакуленка, М. К. Орлатого. - К.: НАДУ, 2010. - 400 с.

11.Адміністративно-територіальний  устрій  України.  Історія.  Сучасність.
Перспективи  :  монографія  /  В.  Г.  Куйбіда,  В.П.  Павленко,  В.А.  Яцюк  та  ін.;
Секретаріат Кабінету Міністрів України. - К. : Геопринт, 2009. - 615 с.

12. Адміністративно-територіальна  реформа  в  Україні:  політикоправові
проблеми : монографія / І.О. Кресіна, А.А. Коваленко, К.М. Вітман та ін. ; за ред.
І.О. Кресіної. - К.: Логос, 2009. - 480 с.

13. Біла С. Інституційні засади державного регулювання розвитку депресивних
територій / С. Біла // Аналітична записка відділу стратегій управління регіональним
розвитком  Національного  інституту  стратегічних  досліджень,  липень  2009.
[Електронний  ресурс].-  Режим  доступу
-http://www.niss.gov.ua/Monitor/june2009/9.htm

14. Європейська  хартія  місцевого  самоврядування  (укр/рос)  вiд  15.10.1985
(редакція  від  16.11.2009  р.)  [Електронний  ресурс].  -  Режим  доступу  :
http://zakon.rada.gov.ua.\

Допоміжна:

1. Енциклопедія державного управління: у 8 т. За редакцією Ю.В.Ковбасюка.
Київ, НАДУ при Президентові України, Київ, 2011. Том 6 “Державна служба» за
редакцією С.М.Серьогіна, В.М.Сороко, 2011. - 524 с.

2. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. - 3-тє вид.,
переробл. та допов. - К.: Атіка, 2009. - 608 с. 

3. Дробенко Г. О.  Стратегічне планування розвитку територіальних громад / Г.
О. Дробенко, Р Л. Брусак, Ю. І. Свірський. - Львів : Сполом, 2001. - 118 с.

4. Кравченко  В.  В.  Основи  муніципального  менеджменту:  навчальний
посібник / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик, І. М. Салій. - К. : Атіка-Н, 2003. - 304 с.
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5. Воронкова  В.  Г.  Муніципальний  менеджмент:  навчальний  посібник  /  В.  Г.
Воронкова. - К. : Професіонал, 2004. - 256 с.

6. Батанов  О.В.  Конституційно-правовий  статус  територіальних  громад  в  Україні:
монографія / О. В.Батанов; за заг. ред. В.Г. Погорілка. - К. : Ін Юре, 2003. - 512 с.

7.  Берданова  О.  Стратегічне  планування  місцевого  розвитку  :  практ.  посіб.  /  О.
Берданова,  В.  Вакуленко  ;  Швейцар.-укр.  проект  “Підтримка  децентралізації  в
Україні - DESPRO. - К. : ТОВ “Софія-А”, 2012. - 88 с.

8. Бєлєнький  П.Ю.  Інфраструктурне  забезпечення  конкурентної  економіки  регіонів
(методологія і механізми) / П.Ю. Бєлєнький, О.Л. Вальдрат, Н.І. Гомольська, У.Я.
Грудзевич та ін. / Наук. ред. д.е. н., проф. П.Ю. Бєлєнький. - Львів: НАН України.
Ін-т регіональних досліджень, 2002. - 308 с.

9. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: монографія / за
заг. ред. В.Д. Бакуменка, В.М. Князєва; В.Д. Бакуменко (кер. авт. кол.), Л.М. Гогіна,
І.В. Козюра та ін. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т пробл.
держ. упр. та місц. самоврядування. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 172 с.

10.Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади : монографія /за заг. ред.
П.В. Ворони - Полтава : ПолтНТУ, 2009. - 288 с.

11.Конкурентоспроможність територій: практ. посібн. / А. Ткачук, В. Толкованов, С.
Маяковський та ін. - К. : Легальний статус, 2011. - 252 с.

12.Лазор О.Д. Територіальна організація влади в Україні : навч. посіб. / О.Д. Лазор,
О.Я. Лазор, А. О. Чемерис; М-во освіти і науки України; Львів. регіон. ін-т держ.
упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Дакор, 2007. - 575 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Офіційний  веб-портал  Верховної  Ради  України  -  Режим  доступу:
http://rada.gov.ua/

Єдиний  веб-портал  органів  виконавчої  влади  України  -  Режим  доступу:
https://www.kmu.gov.ua/

Сайт Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) -
Режим доступу: https://nads.gov.ua/

Student Site - https://www.twirpx.com/
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