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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Територіальна організація влади в 

Україні» (далі – Програма) є нормативним документом Київського університету 

імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою державного управління та 

управління освітою Інституту суспільства на основі ОПП відповідно до 

затвердженого навчального плану.  

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про 

Перелік напрямів підготовки (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими 

спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-

736 від 06.12.2007 р.) 

 

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи 

організації навчання в КУ імені Бориса Грінченка відповідно до вимог ОКХ, 

алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни. 

Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання 

навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.  

 

Навчальна дисципліна «Територіальна організація влади в Україні» є 

складовою частиною дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 

нормативної частини блоку навчальної програми.  

 

Актуальність Підготовка фахівців для роботи у сфері регіонального 

управління, здатних розробляти та впроваджувати у життя нові підходи і методи 

підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, 

здійснювати управління процесами децентралізації та демократичного 

врядування, забезпечувати надання якісних послуг населенню є на даний час 

актуальним і вагомим у вирішенні проблем територіально-адміністративної 

політики та управління. 

 Предметом навчального курсу при підготовці магістрів є територіальна 

організація влади в Україні, яка забезпечується шляхом оптимізації 

адміністративно-територіального устрою і вирішення завдань її удосконалення. 

Метою вивчення курсу «Територіальна організація влади в Україні» є: 

 формування системи поглядів щодо територіальної організації влади;  

 визначення ролі та функцій місцевих органів влади та управління в 

забезпеченні сталого розвитку територій; 

 набуття вмінь та навичок з практичного застосування методів управління 

регіоном та відповідною адміністративно-територіальною одиницею 

 розкриття засад територіальної організації влади в Україні та визначенні 

основних організаційно-правових механізмів управління регіонами та окремими 

поселеннями. 

 Завдання: 

 Територіальна організація влади в Україні має забезпечувати проведення 

ефективної державної регіональної політики відповідно до поставлених завдань, що 

вимагають: 
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- ознайомити з законодавчим врегулюванням порядку вирішення питань у сфері 

адміністративно-територіального устрою, внесення відповідних змін до чинного 

законодавства; 

- сформувати понятійну базу повноважень між центральними та місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на основі 

принципу субсидіарності; 

- ознайомити з забезпеченням повноти та виключності повноважень органів 

виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування з питань місцевого 

значення для кожного рівня адміністративно-територіального устрою; 

- дослідити ресурси для забезпечення місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування для виконання повноважень; 

- виявити ефективні механізми співробітництва між органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування у виконанні покладених на них повноважень; 

- ознайомити слухачів з зарубіжним досвідом територіальної організації влади, з 

витоками та еволюцією української традиції регіонального управління та 

самоврядування;  

- сформувати у студентів уміння аналізувати державно-управлінські відносини, 

чинну систему регіонального управління та місцевого самоврядування, процес її 

реформування і на основі інноваційних підходів визначати шляхи удосконалення 

організаційних структур і технології регіонального управління та самоврядування;  

- удосконалити навички управління організаційним розвитком системи. 

- надати формулювання практичних рекомендацій органам державної влади і 

місцевого самоврядування; визначення оптимальних шляхів розвитку регіонів та 

населених пунктів, місце регіонального управління та місцевого самоврядування у 

загальній системі державного управління; аналізу процесів становлення місцевого 

самоврядування та його елементів, шляхи та методи удосконалення структури 

органів місцевого самоврядування, політико-правові проблеми управління регіонами 

 і населеними пунктами та приймати відповідні управлінські рішення; розроблення 

пропозицій (проектів) до державних, регіональних і галузевих програм соціально-

економічного розвитку за результатами аналізу державної політики та соціально-

економічного стану країни, регіону, галузі на основі методології конструювання 

моделей, виходячи із ресурсного забезпечення та механізмів впровадження 

державно-управлінських рішень; 

- визначити ефективність діючих форм і методів державного управління за 

результатами аналізу програм розвитку територій, вітчизняного і зарубіжного 

досвіду їх реалізації в контексті європейської інтеграції, використовуючи методи 

порівняльного та інституційного аналізу; 

- визначити показники соціально-економічного розвитку об'єкту управління 

території на ближчу і віддалену перспективу на основі існуючого стану справ за 

умови наявних ресурсів в межах чинного правового поля шляхом зіставлення 

ресурсів та потреб; 

- окреслити адміністрування (координації) міжнародних, державних, регіональних, 

галузевих (міжгалузевих) проектів і програм, використовуючи методи розробки і 

прийняття рішень; 

- визначити пріоритетних напрямів розвитку території, галузі, застосовуючи 

комплексний підхід до аналізу державної політики та за результатами вивчення 

показників суспільного життя, використовуючи методи кореляційно-регресивного 

аналізу. 
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Навчальні результати / досягнення: 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

У процесі вивчення курсу «Територіальна організація влади в Україні»  студент має  

знати: 

- об’єкт, предмет і методи дисципліни, володіти її понятійно-категоріальним 

апаратом; 

- основні світові і вітчизняні школи, концепції і напрямки теорії місцевого 

самоврядування; 

- методологічні основи територіальної організації влади (функції, методи, 

принципи); 

- організацію роботи органів управління регіонального та місцевого рівня з 

виконання покладених на них завдань та повноважень ; 

- специфіку територіальної організації влади та місцевого самоуправління; 

- світовий досвід функціонування державного управління та місцевого 

самоврядування; 

- процес управління нормами законодавства України щодо інститутів місцевого 

самоврядування та місцевого державного управління; 

- сучасні моделі територіальної організації влади;  

- законодавчу базу діяльності органів управління територіальним розвитком; 

- принципи та механізми взаємодії місцевого самоврядування та державного 

управління;  

- адміністративно-територіальний устрій країни, моделі, принципи централізації 

та децентралізації територіальної організації влади; 

- структуру та компетенцію місцевих органів державної влади; 

- структуру, функції та повноваження органів місцевого самоврядування;  

 

 

Вміти: 

- користуватися категоріальним апаратом та розуміти специфіку місцевого 

самоврядування; 

- оцінювати функціонування органів місцевого самоврядування у політологічному 

аспекті; 

- орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, які здійснюють політико-

правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування; 

- розуміти тенденції та перспективи місцевого самоврядування в Україні. 

- готувати управлінські рішення на рівні місцевого самоврядування; 

- аналізувати тенденції соціально-економічного розвитку регіонів та 

ідентифікувати фактори, які їх визначають; 

- аналізувати основні економічні показники розвитку регіону, відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці; 

- визначати пріоритетні напрямки розвитку регіонів; 

- аналізувати основні економічні показники та тенденції соціально-економічного 

розвитку регіону, відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

- узагальнювати досвід діяльності органів управління територіальним розвитком в 

Україні,  

- визначати підходи до організаційних змін в функціональній побудові місцевих 



 10 

влад. 

 

 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить 108 год., із них: 

 лекції – 4 год.; 

 семінарські заняття – 2 год.; 

 семінарські заняття – 2 год.; 

 самостійна робота – 76 год.; 

 модульний контроль – 24 год.; 

 підсумковий контроль (у формі іспиту) – 0,33 год. на кожного студента 
 

Методи навчання: 

Матеріал курсу викладається студенту і опрацьовується ним у процесі 

дистанційного навчання (лекційні, практичні заняття, МКР та самостійної роботи 

студента).
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ІІ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

Предмет: Територіальна організація влади в Україні 

 

 

Дисципліна 

Напрям, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

 

Характеристика  

навчальної 

дисципліни 

Кількість      кредитів, 

відповідно до ЕСТS: 3 

кредити 

Шифр та назва галузі знань: 

1501 «Державне управління» 

Частина програми: нормативна 

 

Кількість змістовних 

модулів: 6 модулів. 

Шифр та назва напряму 

підготовки: 

8.15010003 «Державне 

управління» 

Рік підготовки: 1. 

Семестр: 2 

Загальний обсяг 

дисципліни: 108 годин. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: «Магістр» 

Аудиторні заняття: 8 год.   

З них: 

Лекції: 4 год.  

Семінарські заняття: 2 год. 

Практичні заняття: 2 год. 

Самостійна робота: 76 год. 

Кількість тижневих 

годин: 2 години. 

 Модульний контроль: 24 год.  

Вид контролю: іспит. 
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ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

Територіальна організація влади в Україні 

 

Використані скорочення: 

 аудиторні години (А) 

 лекції (лекції у дистанційній формі) (Л(д)); 

 семінарські заняття (СЗ); 

 практичні заняття (ПЗ); 

 самостійна робота (СР); 

 підсумковий контроль (ПК). 
 

№ Назви  

теоретичних розділів 

Кількість годин 

Р А Л(д) СЗ ПР СР ПК 

Змістовий модуль І.  

Територіальна організація влади в Україні  

1. Тема 1. Теоретичні засади, принципи та 

методи регіонального управління 
6 

1 1 

  4 2 

2. Тема 2. Методологічні засади регіональної 

політики держави. Стратегічне 

планування у системі регіонального 

управління. 

7   4 2 

 Разом 13 1 1(2) - - 8 4 

Змістовий модуль ІІ.  

Регіональна політика та управління 

1. Тема 3. Організаційно-правові аспекти 

регіонального управління. Особливості 

регіональної політики на сучасному етапі 

9 

3 1 

1  6 2 

2. Тема  4.  Взаємозв'язок регіональної 

політики та управління. 

8 1  4 2 

 Разом 17 3 1(2) 2 - 10 4 

Змістовий модуль ІІІ. 

Місцеве самоврядування в Україні 

1. Тема  5.  Теоретично-правові засади 

формування системи місцевого 

самоврядування в Україні 

7 

1 1 

 

 

6 

1 

2. Тема  6. Структура та компетенція 

системи місцевого самоврядування 

7 
  

6 
1 

3. Тема 7. Організація роботи 

представницьких органів місцевого 

самоврядування. Матеріальна та 

фінансова база розвитку території 

9 

  

6 

2 

 Разом 23 1 1(2) - - 18 4 

Змістовий модуль ІV. 

Реформування місцевого самоврядування в Україні та світі 
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1. Тема 8. Місцеве самоврядування як 

фактор демократизації суспільства. 

4   
  

4 
- 

2. Тема 9.  Концептуальні засади 

муніципальної реформи в Україні та її 

зв'язок з адміністративною реформою. 

8     6 2 

3. Тема 10. Світовий досвід територіального 

управління. 

6     4 2 

 Разом 18 - (2) - - 14 4 

Змістовий модуль V. 

Місцеві державні адміністрації 

1. Тема 11. Правовий статус, основні 

завдання, структура, принципи діяльності 

та компетенція місцевих державних 

адміністрацій. 

8 

1 1 

  6 2 

2. Тема 12. Управлінські функції місцевих 

державних адміністрацій 
5 

  4 1 

3. Тема 13. Територіальні органи центральної 

виконавчої влади 
6 

  4 1 

 Разом 19 1 1(2) - - 14 4 

Змістовий модуль VІ. 

Моделювання формування громади як базової ланки АТУ України 

1. Тема 14. Моделювання адміністративно-

територіальних одиниць. 

9 

2 

  1 6 2 

2. Тема 15.  Профіль АТО 9   1 6 2 

 Разом 18 2 (2) - 2 12 4 

 Разом за навчальним планом 108 8 4(12) 2 2 76 24 
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ІV. ПРОГРАМА 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.    

Територіальна організація влади в Україні 

 

Тема 1. Теоретичні засади, принципи та методи регіонального управління 

 

Адміністративно - територіальний устрій України. Засади адміністративно - 

територіального устрою України. Особливості і традиції адміністративно - 

територіального устрою. Територіальна організація влади як система. Сучасна 

модель територіальної організації влади в Україні. Просторовий каркас організації 

влади в державі. Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та 

перспективи розвитку.  

Поняття   та   суть   адміністративно-територіальної   одиниці:   складові 

елементи та їх взаємодія. Ознаки адміністративно-територіальної одиниці. 
Система продуктивних сил і виробничих відносин. Система регіонального 

управління. Прямі і зворотні зв'язки з господарським комплексом країни. Цикли 

відтворення систем. Теоретичні засади регіонального управління. Основні теорії 

регіонального управління. Поняття «регіон». Типи регіонів та їх характеристика. 

Структурна модель регіону. Моделі територіальної організації влади. Засади 

системи територіальної організації влади.  Зміст регіонального управління. Завдання 

та цілі регіонального управління. Об'єкти та суб’єкти регіонального управління. 

Рівні регіонального управління. Місце і роль регіонального управління у загальній 

системі державного управління. Цілі регіонального управління. 

 
Тема 2. Методологічні засади регіональної політики держави. Стратегічне 

планування у системі регіонального управління. 

 

Формування територіальної організації влади в Україні. Концептуальні 

засади, на яких здійснюється формування територіальної організації влади в 

Україні. Централізація та децентралізація у державному управлінні регіоном в 

умовах переходу до ринкових відносин. Основні задачі централізації. 
Централізація та децентралізація територіальної організації влади. Моделі 

територіальної організації влади. Регіональне управління та місцеве самоврядування 

в територіальній організації влади. Державна регіональна політика. Регіон як об’єкт 

та суб’єкт управління. Основні принципи включення регіонів у систему 

ринкових відносин. 
Сутність стратегічного планування розвитку регіону в теорії та на практиці. 

Стратегічне управління як діяльність, спрямована на досягнення висунутих цілей та 

завдань організації, визначених на основі прогнозування можливих змін у 

навколишньому середовищі й потенціалу організації, шляхом координації і 

розподілу ресурсів. Роль стратегії в забезпеченні сталого розвитку регіону. Методи 

стратегічного управління й планування. Відмінність між довгостроковим та 

стратегічним плануванням. Функції стратегічного управління і планування. Основа 

стратегічного управління – комплекс стратегій. Технологія стратегічного 

планування. Система стратегічного планування в Україні. Особливості стратегічного 
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планування на національному рівні в Україні. Стратегічне планування на 

регіональному рівні. Алгоритм стратегічного планування розвитку регіону. 

Особливості та організація процесу стратегічного планування на місцевому рівні.  

 

Основні поняття теми:  

 Адміністративно - територіальний устрій, адміністративно-територіальна 

одиниця,  область, район, населений пункт, регіон, регіональне управління, 

централізація, децентралізація, місцеве самоврядування, стратегія, стратегічне 

планування, стратегічне управління.    

    

Рекомендована література: 1-38; 41; 45; 49; 52; 58; 60; 61; 66; 68; 69; 73; 74; 

76; 80; 81; 83; 85; 87; 79-90  

 

 

 
Змістовий модуль ІІ.  

Регіональна політика та управління 
 

Тема 3. Організаційно-правові аспекти регіонального управління. Особливості 

регіональної політики на сучасному етапі 

 

Принципи організації системи регіонального управління. Взаємодія 

центральних органів державної влади та місцевого самоврядування в галузі 

комплексного розвитку території. Принципи та методи регіонального управління.  

 
 

Тема  4.  Взаємозв'язок регіональної політики та управління. 
 

 Регіон та регіоналізм. Аспекти регіоналізму. Методологічні засади 

регіональної політики держави. Принципи регіональної політики держави. 

Види регіональної політики. Мета, цілі та завдання регіональної політики. 

Напрямки регіональної політики держави. 

Взаємозв'язок регіональної політики та управління. Державна стратегія 

регіональної політики. Реалізація державної регіональної політики через 

систему регіонального управління. Регіональна політика в зарубіжних країнах. 

Моделі реалізації регіональної політики. Узгодження регіональної політики із 

загальною стратегією розвитку держави. Механізм вирівнювання депресивних 

і розвинутих регіонів. Наднаціональна регіональна політика Європейського 

співтовариства. Принципи регіональної політики ЄС. 

 
Основні поняття теми:  

Регіон, регіональне управління, центральні органи державної влади,  

регіоналізм,  стратегія, стратегічне регіональне управління.    
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Рекомендована література: 1-38; 43; 45; 48; 51; 56; 60; 61; 66; 67; 68; 73; 75; 

79; 80; 81; 84; 85; 87; 79-90  

 
Змістовий модуль ІІІ. 

Місцеве самоврядування в Україні 

 

Тема  5.  Теоретично-правові засади формування  

системи місцевого самоврядування в Україні 
 

Поняття та суть місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування, як 

форма здійснення управління територіальною громадою. Основні ознаки та 

принципи місцевого самоврядування. Концепції місцевого самоврядування. 

Теорія природних прав вільної громади. Основні положення теорії природних 

прав вільної громади. Громадівська теорія. Основні положення громадівської 

теорії. Державницька теорія. Основні положення державницької теорії. 

Концепція муніципального дуалізму. Основні положення концепції 

муніципального дуалізму. 
 

Тема  6. Структура та компетенція системи місцевого самоврядування 

 
 Місцеве самоврядування: характеристика основних елементів. Система 

місцевого самоврядування та її складові. Функції та повноваження органів місцевого 

самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування. Органи 

самоорганізації населення. Участь громадян в прийнятті управлінських рішень. 

Шляхи забезпечення прозорості в діях органів місцевого самоврядування. Взаємодія 

органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади. Місцеве 

самоврядування та громадянське суспільство: організація взаємодії. Соціальне 

партнерство. 

 Елементи системи місцевого самоврядування. Моделі та типові 

характеристики управління містом. Організаційна структура управління 

містами України. Форма «сильна рада - слабкий мер». Форма «сильний мер – 

слабка рада». Форма «рада – менеджер». Комбінована форма. Комісійна 

форма.  

 Територіальна громада. Територіальна громада - жителі, об'єднані 

постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративними територіальними одиницями, або добровільне об'єднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Статут 

територіальної громади. Особливості реєстрації Статуту територіальної 

громади. Питання, які може регулювати Статут територіальної громади. 

Органи самоорганізації населення. 

Завдання, компетенція та повноваження місцевого самоврядування та його 

органів. Особливості нормотворчої діяльності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Особливість повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня. 

Повноваження сільських, селищних, міських рад. Виключні повноваження 

сільських, селищних міських рад. Групи повноважень районних та обласних 
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рад. Напрями діяльності районних у містах рад (у разі їх створення) та їх 

виконавчі органи. Функції районної і обласної ради. Питання, які вирішуються 

на пленарних засіданнях обласних рад. Особливості здійснення місцевого 

самоврядування в містах Києві та Севастополі. Київська міська рада.  
 

Тема 7. Організація роботи представницьких органів місцевого самоврядування. 

Матеріальна та фінансова база розвитку території. 

 

Організація роботи представницьких органів місцевого самоврядування. 

Правомочність місцевих рад. Строк повноважень рад. Сесія місцевих рад. 

Порядок здійснення місцевого самоврядування як безпосередньо, так і через 

органи місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи. Європейська Хартія місцевого самоврядування.   

Форми прямої (безпосередньої) демократії. Основні особливості місцевого 

референдуму. Загальні збори як зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), 

селища, міста для вирішення питань місцевого значення. Особливості 

проведення загальних зборів громадян за місцем проживання. Особливості 

реалізації місцевої ініціативи. Особливості громадських слухань.  

Представницькі органи місцевого самоврядування. Основні завдання ОСН.  

Виконавчі органи місцевого самоврядування. Виконавчі комітети, а також 

відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Основні 

функції виконавчих органів рад. Основна особливість статусу районних та 

обласних рад. Виконавчий апарат районної, обласної ради. Організаційне, 

правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності ради, її органів, депутатів.  Взаємодія і зв'язок ради з посадовими 

особами місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування 

як особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні 

посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій. Повноваження районних посадових осіб у 

містах, районних та обласних рад. Сільський, селищний, міський голова, який 

обирається відповідною територіальною громадою, очолює виконавчий орган 

ради та головує на її засіданнях. Особливості статусу  посадової особи. 

Особливості здійснення повноважень сільським, селищним, міським головою. 

 Поняття комунальної власності. Право територіальної громади на комунальну 

власність. Визначення комунальної власності. Спільна власність територіальних 

громад. Форми спільної власності територіальних громад. Система управління 

комунальною власністю. Муніципальні підприємства. Суб'єкт права комунальної 

власності. Поняття «муніципальна власність». Поняття «публічної власності». 

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.  
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 Повноваження місцевих рад у сфері фінансів. Структура місцевих фінансів. 

Загальні норми процесу складання проектів місцевих бюджетів, їх розгляд та 

затвердження рішень про відповідний бюджет. Бюджетний процес на місцевому 

рівні. Формування, затвердження бюджетів. Принцип самостійності місцевих 

бюджетів. Методи бюджетного регулювання доходів місцевого самоврядування. 

Проблеми дефіцитності місцевих бюджетів. Розвиток ринку муніципальних цінних 

паперів. Організація роботи по виконанню місцевих бюджетів. Громадські слухання 

місцевого бюджету. 

Система гарантій місцевого самоврядування. Загальні гарантії місцевого 

самоврядування. Загальні засади, принципи, наміри місцевого самоврядування. 

Правові засади (гарантії) місцевого самоврядування. Правові гарантії автономії 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Судовий захист як 

особлива гарантія місцевого самоврядування. Відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. Види відповідальності органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування. Державний контроль за діяльністю 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування.  
 

Основні поняття теми:  
Громадяни, управлінські рішення, органи виконавчої влади, громадянське 

суспільство, територіальна громада, органи самоорганізації населення, сільські, 

селищні, міські ради, посадові особи місцевого самоврядування, місцеве 

самоврядування в містах Києві та Севастополі, Київська міська рада, загальні збори, 

місцева ініціатива, муніципальна власність, комунальна власність, бюджетний 

процес, місцевий бюджет, гарантії місцевого самоврядування. 

    

Рекомендована література: 1-38; 44; 46; 48; 53; 58; 60; 63; 65; 68; 69; 72; 74; 

75; 80; 82; 84; 85; 86; 79-90  

 

Змістовий модуль ІV. 

Реформування місцевого самоврядування в Україні та світі 
 

Тема 8. Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства. 

 

 Система місцевого самоврядування в Україні: правовий статус, фінансова база, 

повноваження й функції, взаємовідносини з органами влади та управління.  

Загальні питання та принципи організації виборів. Особливості участі 

громадян у виборах до органів місцевого самоврядування. Особливості виборів 

депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Особливості 

виборів сільського, селищного, міського голови. Представництво у місцевих 

радах. Права громадян щодо обрання до місцевих рад. Право висування 

кандидатів на місцевих виборах. Виборчі комісії, округи та дільниці. 

Оскарження рішень виборчої комісії. Особливості посад у виборчих комісіях.  
 

Тема 9.  Концептуальні засади адміністративної реформи в Україні та її зв'язок з  

муніципальною реформою.  
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 Адміністративно-територіальний, організаційний, функціональний та 

фінансово-економічний аспекти реформування системи територіальної 

організації влади. Перспективи становлення регіонального управління в 

контексті проведення адміністративної реформи в Україні. Перспективи 

становлення регіонального управління в контексті проведення 

адміністративної реформи в Україні 
 

Тема 10. Світовий досвід територіального управління. 

Демократичне врядування. 

 

 Міжнародні правові стандарти щодо територіальної організації влади. Всесвітня 

декларація про місцеве самоврядування. Європейська Хартія місцевого 

самоврядування. Декларація щодо регіоналізму в Європі. Типологія регіонів: 

європейський досвід. Територіальна організація влади Франції, Польщі та інших 

європейських країн. Системи місцевих бюджетів у країнах Західної Європи. 

Мета регіональної політики – створення умов для динамічного, збалансованого 

соціально-економічного та соціогуманітарного розвитку регіонів, підвищення рівня 

життя населення, забезпечення додержання гарантованих державою соціальних 

стандартів для кожного її громадянина. Головні завдання регіональної політики: 

створення і зміцнення єдиного економічного простору та забезпечення економічних, 

соціальних, правових і організаційних основ державності; відносне вирівнювання 

умов соціально-економічного розвитку регіонів; ефективне використання потенціалу 

регіонів; комплексний екологічний захист регіонів. 

 

Основні поняття теми:  
Кандидати на місцевих виборах до органів місцевого самоврядування, виборча 

комісія, адміністративна реформа, Європейська Хартія місцевого самоврядування, 

регіональна політика.  

Рекомендована література: 1-38; 40; 43; 47; 52; 58; 60; 63; 65; 68; 70; 72; 75; 

76; 80; 81; 84; 85; 86; 79-90  

 

 
Змістовий модуль V. 

Місцеві державні адміністрації 
 

Тема 11. Правовий статус, основні завдання, структура, принципи діяльності та 

компетенція місцевих державних адміністрацій. 
 

Організація та діяльність місцевих державних адміністрацій (МДА). МДА як 

місцевий орган виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади. 

МДА в межах своїх повноважень і зв'язок з виконавчою владою на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Делегація повноважень 

районної, обласної ради місцевим державним адміністраціям.  
Правовий статус, основні завдання, структура, принципи діяльності та 

компетенція місцевих державних адміністрацій. Система та зміст місцевих 

державних адміністрацій. Координація діяльності місцевих державних 
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адміністрацій. Відносини місцевих держадміністрацій з іншими органами влади, 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, 

організаціями. Особливості здійснення виконавчої влади в м. Києві. Особливості 

здійснення влади в Автономній республіки Крим (АРК). 

 
Тема 12. Управлінські функції місцевих державних адміністрацій 

 

 Управлінські функції місцевих державних адміністрацій: планування, 

організація, координація, розробка і реалізація регіональних програм економічного й 

соціального розвитку, підготовка й виконання бюджетів тощо. Поняття та види 

функцій місцевих державних адміністрацій. Цілі діяльності місцевих 

державних адміністрацій. Функції контрольно-наглядової діяльності 

державних адміністрацій. Збереження і раціональне використання державного 

майна.  

 
Тема 13.  Територіальні органи центральної виконавчої влади 

 
Територіальні органи центральної виконавчої влади (ТОЦВВ) як елемент 

системи місцевої влади. Територіальні органи ЦОВВ як безпосередньо 

підпорядковані органи державного управління відповідних ЦОВВ. Територіальні 

органи ЦОВВ: Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, 

Київське і Севастопольське міські управління юстиції, районні та районні у містах 

управління юстиції, міських управління юстиції; управління державного казначейтва 

В АРК, областях, м. Києві і Севастополі, відділення державного казначейства у 

районах, містах і районах міст; державні податкові адміністрації в АРК, областях, м. 

Києві і Севастополі, державні податкові інспекції у районах, містах, районах міст, 

міжрайонні та об’єднані податкові інспекції, управління податкової міліції та ін., 

спеціалізовані державні податкові інспекції; регіональні митниці, спеціалізовані 

митні управління та організації; Служба безпеки АРК, регіональні органи СБУ 

(управління і відділи), органи військової контррозвідки, військові формування; 

управління статистики в АРК, областях, м. Києві і Севастополі, містах, районах, 

районах міст; управління (АРК, область, м. Київ і Севастополь) і відділи (міста, 

райони, райони міст); контрольно-ревізійні управління в АРК, областях, м. Києві і 

Севастополі; територіальні відділення антимонопольного комітету - АРК, області, м. 

Київ і Севастополь, контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) у районах, 

містах, районах міст; регіональні відділення Фонду - АРК, область, м. Київ і 

Севастополь.  

 

Основні поняття теми:  
Місцеві державні адміністрації, повноваження МДА, управлінські функції 

місцевих державних адміністрацій, територіальні органи центральної виконавчої 

влади. 

Рекомендована література: 1-38; 39; 45; 47; 52; 57; 60; 63; 65; 69; 69; 72; 74; 

77; 80; 81; 82; 87; 79-90  
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Змістовий модуль VІ. 

Моделювання формування громади як базової ланки АТУ України 

 

 

Тема 14. Моделювання адміністративно-територіальних одиниць. 

  

«Громада» як укрупнена базова адміністративно-територіальна одиниця 

(АТО). Критерії та параметри АТО. Апробовані містобудівні методи 

ідентифікації систем розселення населення та процедури їх утворення. Види 

громади за чисельністю населення. Рада громади. Адміністративний центр 

громади. Доступність до закладів надання адміністративних, соціальних та 

культурних послуг (школа, лікарня, магазин, міліція, пошта, виконавчий орган 

ради громади, протипожежна служба). Топографічна карта території регіону. 

Генеральні плани сіл, селищ, міст, схеми планування територій сільрад, 

районів та областей. Статистичні дані про кількість існуючих адміністративно-

територіальних одиниць, площа територій громади, кількість, місткість, 

технічний стан соціальних і культурних закладів, протяжність залізниць та 

автомобільних доріг з твердим покриттям, Маршрут та періодичність руху 

автомобільного та залізничного транспорту, Прибутки та видатки місцевого 

бюджету, земельний фонд території районів, розподіл земель за цільовим 

призначення. 

Повноваження і алгоритм дій інституцій АТО.  
 

Тема 15.  Профіль АТО 

 
Концептуальні підходи до визначення модельних  АТО. Профілі модельних 

громад. Вимоги вибору модельної АТО. Опис модельного району. Профілі: міська 

(висота), міська (медіана), селищна, сільська. Основні дані модельних громад - 

кількості населення, площі, кількості громад та поселень, що в нього входять, дані 

по інфраструктурі бюджетних установ. Заклади освіти для модельних громад як  

головне завдання громади. Характеристики модельних міських громад. Параметри 

модельних районів. Контрольні громади. 

 

 

Основні поняття теми:  
Адміністративно-територіальна одиниця, Рада громади, адміністративний центр 

громади, Профілі модельних громад, характеристики модельних міських громад,  

параметри модельних районів.  

Рекомендована література: 1-38; 42; 46; 49; 54; 59; 60; 61; 64; 68; 70; 73; 75; 

76; 80; 82; 84; 85; 79-90  

 
ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 
 Лекція 1. Територіальна організація влади в Україні: теоретично-методологічні 

засади регіонального управління (2 год.) 
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 Адміністративно - територіальний устрій України. Засади адміністративно - 

територіального устрою України. Особливості і традиції адміністративно - 

територіального устрою. Територіальна організація влади як система. Сучасна 

модель територіальної організації влади в Україні.  
 Концептуальні засади, на яких здійснюється формування територіальної 

організації влади в Україні. Централізація та децентралізація територіальної 

організації влади. Централізація та децентралізація у державному управлінні 

регіоном в умовах переходу до ринкових відносин. Основні задачі 

централізації. Моделі територіальної організації влади. Регіональне управління та 

місцеве самоврядування в територіальній організації влади.  
Принципи організації системи регіонального управління. Взаємодія 

центральних та місцевих органів державної влади і самоврядування в галузі 

комплексного розвитку території. Принципи та методи регіонального управління. 

Стратегічне планування й управління у системі регіонального управління. 
 

 Лекція 2. Організація місцевого самоврядування в Україні (2 год.) 

 

Поняття та суть місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування, як 

форма здійснення територіальною громадою. Основні ознаки та принципи 

місцевого самоврядування. Концепції місцевого самоврядування. Теорія 

природних прав вільної громади.  
 Місцеве самоврядування: характеристика основних елементів. Система 

місцевого самоврядування та її складові. Функції та повноваження органів місцевого 

самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування. Органи 

самоорганізації населення. Участь громадян в прийнятті управлінських рішень. 

Шляхи забезпечення прозорості в діях органів місцевого самоврядування. Взаємодія 

органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади. Місцеве 

самоврядування та громадянське суспільство: організація взаємодії. Соціальне 

партнерство. 

Завдання, компетенція та повноваження місцевого самоврядування та 

органів. Організація роботи представницьких органів місцевого 

самоврядування. Правомочність місцевих рад. Строк повноважень рад. Сесія 

місцевих рад. Порядок здійснення місцевого самоврядування як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Сільські, 

селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Європейська Хартія місцевого 

самоврядування.   
Правовий статус, основні завдання, структура, принципи діяльності та 

компетенція місцевих державних адміністрацій. Система та зміст місцевих 

державних адміністрацій. Координація діяльності місцевих державних 

адміністрацій. Відносини місцевих держадміністрацій з іншими органами влади, 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, 

організаціями.  
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Управлінські функції місцевих державних адміністрацій: планування, 

організація, координація, розробка і реалізація регіональних програм економічного й 

соціального розвитку, підготовка й виконання бюджетів тощо.  

Територіальні органи центральної виконавчої влади (ТОЦВВ) як елемент 

системи місцевої влади.  

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Методичні вказівки до підготовки семінарських, практичних  занять 

У процесі реалізації навчального плану і формування фахівця особливе значення 

має підготовка і проведення семінарських, практичних занять. Сьогодні семінар є 

одним із головних видів практичних занять і ефективним засобом розвитку в 

студентів культури наукового мислення. 

У ході семінарського (практичного) заняття вирішуються такі завдання: 

 повторення і закріплення знань; 

 контроль знань; 

 педагогічне спілкування, безпосередній контакт зі студентами, 

взаєморозуміння та творча співпраця «викладач-студент». 

У період підготовки до семінарського практичного заняття викладач розробляє 

методичні рекомендації: 

 запропонований  перелік доповідей та виступів; 

 пропозиції щодо організації дискусії «круглого столу», сценарії 

конференцій, ділової гри. 

Методичні рекомендації проведення семінарських занять розробляються на 

кафедрі на підставі робочої програми, з врахуванням мети, цілей та завдань 

вивчення дисципліни при підготовці фахівців конкретної спеціальності. У них 

визначаються: 

 цілі та завдання семінару; 

 розгорнутий план його проведення; 

 перелік питань для обговорення і дискусії; 

 перелік літератури для використання під час підготовки та проведення 

семінару; 

 перелік роздаткового матеріалу для семінару (таблиці, схеми, картки, слайди 

та інше). 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Регіональна політика та управління . 

 

Семінарське заняття 1. Регіональне управління та політика в Україні на 

сучасному етапі (2 год.) 

1. Принципи організації системи регіонального управління. Принципи та 

методи регіонального управління.  
2. Взаємозв’язок центральних та місцевих органів державної влади і 

самоврядування.  
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3. Стратегічне планування й управління у системі регіонального управління. 

4. Методологічні засади регіональної політики держави.  

5. Взаємозв'язок регіональної політики та управління.  

6. Державна стратегія регіональної політики. Узгодження регіональної 

політики із загальною стратегією розвитку держави.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ. 

Моделювання формування громади як базової ланки АТУ України 

 

Практичне заняття 1. Практичне моделювання адміністративно-територіальних 

громад (2 год.) 

1. Засади і принципи моделювання АТО. 

2. Параметри майбутніх АТО: переваги, ризики, можливості, загрози. 

3. Моделювання районів. Методологія аналізу результатів. 

 

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТОЛЮ 

 

1. Дайте визначення поняття ―територіальна громада‖. 

2. Покажіть місце територіальної громади в системі місцевого самоврядування. 

3. Яку роль відіграє Закон України «Про місцеве самоврядування» в становленні 

та розвитку територіальної громади? 

4. У чому полягають головні ознаки територіальної громади як первинного 

суб’єкта місцевого самоврядування? 

5. Які ви знаєте основні підходи до вивчення територіальних спільнот? 

6. У чому полягає зв’язок понять «територіальна громада» та «територіальна 

спільність»? 

7. Які ви знаєте основні види територіальних громад згідно з українським 

законодавством? 

8. Вкажіть правову та територіальну основу сільської громади в період Київської 

Русі. 

9. Хто керував територіальними громадами України в литовсько-польську добу? 

10. Покажіть еволюцію територіальної громади в Українській козацькій державі в 

другій половині XVII ст. 

11. Дайте порівняльну характеристику розвитку територіальних громад у 

Наддніпрянській та Західній Україні в ХІХ — на початку ХХ ст. 

12. Проаналізуйте роль земств в організації територіальної громади. 

13. Дайте порівняльну характеристику розвитку системи місцевого 

самоврядування в Наддніпрянській Україні в дореволюційні часи та в добу 

української Центральної Ради. 

14. Чим відрізнялася структура територіальної громади в Україні в добу 

Гетьманату та Директорії УНР? 

15. Чи діяли органи місцевого самоврядування в Україні під час Другої світової 

війни? 

16. Яким чином впливали територіальні громади на вирішення проблем місцевого 

значення в період «перебудови»? 
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17. Висвітліть еволюцію розвитку територіальних громад та системи місцевого 

самоврядування в умовах незалежності України. 

18. З чим пов’язане буття місцевого самоврядування? 

19. Що є ідейним опертям місцевого самоврядування? 

20. У чому полягала сутність теорії дуалізму муніципального управління? 

21. Проаналізуйте вплив західних теорій на Україну. 

22. Специфіка підготовки працівників для органів місцевого самоврядування. 

23. Які вищі навчальні заклади України готують фахівців для територіальних 

громад? 

24. Вкажіть основні напрями, спеціалізації у підготовці спеціалістів з розвитку 

місцевих спільнот за кордоном. 

25. Яким чином здійснюється планування розвитку місцевих спільнот? 

26. Назвіть основні форми безпосереднього волевиявлення громадян. 

27. Назвіть основні принципи проведення місцевих референдумів. 

28. Вкажіть основні стадії проведення місцевих референдумів. 

29. Яким чином поділяються референдуми за суб’єктами? 

30. Дайте класифікацію референдумів за часом проведення. 

31. Функціональний аналіз діяльності територіальних громад. 

32. Що розуміють під функціями місцевого самоврядування? 

33. Дайте класифікацію функцій територіальної громади. 

34. Які документи включають нормативно-правові з питань місцевого 

самоврядування? 

35. Назвіть основні статути територіальних громад, які були прийняті в 

європейських країнах? 

36. У чому полягає сутність місцевого самоврядування як багатовекторного 

явища? 

37. Проаналізуйте роль людського фактора в муніципальному житті міст України. 

38. Вкажіть основні напрями вдосконалення роботи територіальних громад у 

контексті розвитку місцевого самоврядування. 

39. Проаналізуйте вам відомі концепції нового територіального поділу в Україні. 

Чи збереже ваш регіон свій адміністративний статус при їх реалізації? 

40. Побудуйте схему територіальних підрозділів ЦОВВ вашої області (району). 

41. На ваш погляд, яка теорія місцевого самоврядування сприйнята вітчизняним 

законодавством? 

42. На ваш погляд, яка організаційно-правова форма місцевого самоврядування  

існує в Україні? 

 

 

 
Типові тести до самоконтролю до дистанційного курсу  

«Територіальна організація влади в Україні» 
 

Тестове завдання 1. 

1. Що таке первинні соціальні колективи? 

а) група, в якій відбувається первинна соціалізація індивідів і відносини 

складаються на принципах взаємного спілкування; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
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б) осередок суспільства, в якому відбувається процес зближення різних 

соціальних груп, формування нової людини як головної продуктивної сили;  

в) сукупність людей, об'єднаних відносно стійкими соціальними зв'язками, 

відносинами, яка має загальні ознаки, що надають їй неповторної своєрідності. 

 

Тестове завдання 2. 

1. Назвіть основні види територіальних громад. 

а) основні; 

б) другорядні; 

в) первинні; 

г) вторинні. 

 

Тестове завдання 3. 

1. Із поданих визначень оберіть те, що відображає суть поняття «стратегія»: 

а) найбільш загальний механізм дій, що визначає шляхи досягнення цілі;  

б) певна інваріантна модель дій, або декількох дій, спрямованих на подолання 

певного утруднення ; 

в) форма внутрішньої взаємодії суб’єктів діяльності, яка має на меті розробку 

спільної методології дії. 

 

Тестове завдання 4. 

1. Коли була прийнята «Європейська хартія місцевого самоврядування»? 

а) 1985 р.; 

б) 1988 р.; 

в) 1996 р.; 

г) 1997 р. 

 

Тестове завдання 5. 

1. Назвіть основну функцію представницьких органів місцевого самоврядування. 

а) політична; 

б) економічна; 

в) соціальна; 

г) представницька. 

 
 

 

 

 

 

 

 



V. Навчально-методична карта дисципліни «Територіальна організація влади в Україні » 

Разом: 108 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 2 год., семінарські заняття – 2 год., 

самостійна робота – 76 год., підсумковий контроль – 24 год. 
Тиждень 34 35 36 37 38 39 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ  Змістовий модуль IV Змістовий модуль V Змістовий модуль VІ 

Назва 

модуля 
Територіальна 

організація влади 

в Україні 

 

Регіональна 

політика та 

управління 

 

Місцеве 

самоврядування в 

Україні 

 

Реформування 

місцевого 

самоврядування в 

Україні та світі 

Місцеві державні 

адміністрації 

 

Моделювання 

формування громади 

як базової ланки 

АТУ України 

Лекції (ауд.) Лекція №1 Територіальна 

організація влади в Україні: 

теоретично-методологічні засади 

регіонального управління 

(1 бал) 

Лекція № 2 Організація місцевого самоврядування в Україні 

(1 бал) 

 

 

Теми 

практичних та 

семінарських 

занять 

 Семінарське 

заняття 2. 

Регіональне 

управління та 

політика в 

Україні на 

сучасному етапі 

(11 балів) 

   Практичне  

заняття 4. 

Основні етапи 

розвитку 

управлінської думки 

(11 балів) 

Самостійна 

робота 

Практичне завдання 

№ 1 

(10 балів) 

Практичне 

завдання № 2 

(10 балів) 

Практичне завдання 

№ 3 

(10 балів) 

Практичне завдання 

№ 4 

(10 балів) 

Практичне  

завдання № 5 

(10 балів) 

Практичне   

завдання № 6 

(10 балів) 

ІНДЗ 30 балів 

Види 

поточного 

самоконтролю 

МКР № 1 

(5 балів) 

МКР № 2 

(5 балів) 

МКР № 3 

(5 балів) 

МКР № 4 

(5 балів) 

МКР № 5 

(5 балів) 

МКР № 6 

(5 балів) 

Види 

підсумкового 

контролю 

Підсумкове 

тестування   

(10 балів) 

Підсумкове 

тестування   

(10 балів) 

Підсумкове тестування   

(10 балів) 

Підсумкове 

тестування   

(10 балів) 

Підсумкове тестування   

(10 балів) 

Підсумкове тестування   

(10 балів) 

Кількість балів за 

модуль 

25 балів 37 балів 25 балів 25 балів 26 балів 66 балів 

ВСЬОГО 204 балів 

ПМК ІСПИТ (40 балів) 
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Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення конспектів 

лекцій, підручників, науково-популярної фахової літератури, написання доповідей, 

рефератів та коротких відповідей на питання, винесені на самостійне вивчення. 

Рекомендації до самостійної роботи студентів: 

 

– при вивченні матеріалу за конспектами лекцій, підручниками, науково-

методичною літературою особливу увагу слід приділяти основним термінам та 

поняттям. 

 

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність 

(бали) і перелік виконання самостійної роботи студентами, подано у таблиці.  

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Розділи (обсяг в годинах) 

 

Вид контролю 

 

Ба-

ли 

Термін 

Викона-

ння 

(тижні) 

Змістовний модуль І. 

Територіальна організація влади в Україні 

Нормативно-правові положення про 

адміністративно-територіальний устрій 

України 

 вхідні тести, 

 практикум 

0-5 0,5 тижні 

Механізми державного стимулювання 

економічного розвитку територій  

 індивідуальний 

контроль 

0-5 0,5  тижні 

Змістовний модуль ІІ. 

Регіональна політика та управління 

Механізм державної підтримки розвитку 

соціальної інфраструктури регіонів 

 брифінг, 

 дискусія 

0-5 0,5  тижні 

Державне регулювання розвитку сільських 

територій  

 ігрові ситуації, 

 творчі 

(дослідницькі) завдання 

0-5  0,5 тижні 

Змістовний модуль ІІІ. 

Місцеве самоврядування в Україні 

Взаємодія місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування на районному рівні  

 робота в малих 

групах, 

 реферати, 

повідомлення 

0-5 0,5 тижні 

Організація спеціальної перевірки у 

кадровому забезпеченні органів місцевого 

самоврядування 

 тренінг, 

 інтерактивні 

презентації 

0-5 0,5 тижні 

Змістовний модуль ІV. 
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Практичні заняття 
 

Практичне заняття 1 

«Система регіонального управління» 

 

Мета:  

 обрати необхідний до цілей та завдань дослідження об’єкт регіонального 

управління;  

 ознайомитися з елементами системи територіального управління, їх характерними 

рисами; 

 сформувати уявлення про напрямки взаємодії циклів відтворення системи  на 

конкретних прикладах; 

 закріпити отриманні знання під час виконання практичного завдання. 

 

Форма проведення:  письмово (обмін файлами). 

Термін проведення:  35 -й тиждень. 

Завдання для виконання:   

 

Реформування місцевого самоврядування в Україні та світі 

Правовий статус Центральної виборчої 

комісії в умовах трансформації суспільних 

відносин в Україні 

 розробка графіків, 

таблиць, схем, діаграм, 

складання тез 

0-5 0,5 тижні 

Реформування місцевого самоврядування в 

Україні на основі європейських стандартів 

 презентація  

проекту, 

 колоквіум 

0-5 0,5 тижні 

Змістовний модуль V. 

Місцеві державні адміністрації 

Особливості здійснення виконавчої влади 

місцевими державними адміністраціями  

 міні-диктант з 

визначення термінів 

0-5 0,5 тижні 

Взаємодія органів місцевого 

самоврядування з Верховною Радою 

України 

 розгляд 

проблемних питань 

0-5 0,5 тижні 

Змістовний модуль VІ. 

Моделювання формування громади як базової ланки АТУ України 

Використання проектного підходу у 

вирішенні екологічних проблем регіону  

 фронтальне 

(комбіноване) усне 

опитування. 

0-5 0,5 тижні 

Генеральний план розвитку населеного 

пункту як основний містобудівний 

документ  

 контрольна співбесіда 

з проблеми модуля. 

0-5 0,5 тижні 

Разом: 76 год. Разом:  60 балів. 
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Завдання 1. 

1. За матеріалами науково-аналітичних досліджень, друкованих видань, 

ЗМІ та Інтернету дослідіть систему регіонального управління, її 

елементів.  

2. Чи існують, на Вашу думку, на даний час більш впливові  прямі чи 

непрямі взаємозв’язки  між регіоном і господарським комплексом 

країни? Спробуйте виявити такі дані зв’язки за результатами аналізу. 

3. Запропонуйте на конкретному прикладі форму взаємозв’язків та 

взаємо залежностей елементів системи регіонального управління. 

4. Виконайте завдання згідно рекомендацій та дайте відповіді на 

поставлені в рекомендаціях питання. 

 

Форма звітності до практичного завдання 1.: 

 
 

Назва циклу 

відтворення системи 

регіонального 

управління 

Місце 

інформаційно-

аналітичних 

підрозділів в 

структурі органу 

Наявність прямих 

чи непрямих 

взаємозв’язків між 

елементами 

системи 

(виробничо-

економічні, 

ресурсні, науково-

технічні, 

фінансово-кредитні, 

соціальні) 

Форма 

взаємозв’язків та 

взаємозалежності 

елементів системи 

регіонального 

управління  

(на конкретному 

прикладі) 

Населення і трудові 

ресурси 
   

Основні і оборотні 

фонди 
   

Частини національного 

багатства 
   

Грошовий обіг    

Відносини з приводу 

виробництва 
   

Розподіл, обмін та 

споживання продукції 
   

 

Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Ознайомитися із вступом до курсу у методичних рекомендаціях до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні». 

2. Опрацювати теоретичний матеріал Модуля 1 електронного підручника  до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні» 

3. Звернути увагу, що інформацію, необхідну для виконання практичного 

завдання, можна бібліотеці до курсу (див. електронний підручник). 

 

 

 

Практичне заняття  2  

«Основні теорії регіонального управління» 
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Мета:  

 навчитися застосовувати на практиці результати різних теорій регіонального 

управління; 

 закріпити отриманні знання під час виконання практичного завдання. 

Форма проведення:  письмово (обмін файлами). 

Термін проведення:  36-й тиждень. 

 

Завдання для виконання: 2. 

Завдання 2. 

 Вкажіть назву, час існування та країну заснування тієї чи іншої наукової 

теорії в управлінні регіонами. Визначте основну проблематику, якою 

опікувалися її представники. Назвіть найбільш відомих представників. 

 Звертаючись до причин осмислення управлінської практики саме в тому чи 

іншому напрямі зверніть увагу на соціально-економічний контекст, в якому 

виникала та розвивалася та чи інша теорія, спробуйте визначити 

першочергові потреби управління. Подумайте, чим не задовольняв 

представників нових теорій та управлінську практику доробок колег.  

 

Форма звітності для завдання 2. 
Назва теорії Час 

виникнення та 

поширення 

Країна 

заснування 

Найвідоміші 

представники 

Основна 

досліджувана 

проблематика 

1. Посткейнсіанська 

теорія 

… … … … 

2. …     

3. …     

     

     

 

Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Ознайомитися із вступом до курсу у методичних рекомендаціях до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні». 

2. Опрацювати теоретичний матеріал Модуля 2 електронного підручника  до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні» 

3. Звернути увагу, що інформацію, необхідну для виконання практичного 

завдання, можна бібліотеці до курсу (див. електронний підручник). 

 

Практичне заняття 3  

«Організаційно-правові форми місцевого самоврядування» 

Мета:  

 дослідити організаційно-правові форми місцевого самоврядування; 

 закріпити отриманні знання під час виконання практичного завдання. 

Форма проведення:  письмово (обмін файлами). 

Термін проведення:  37 -й тиждень. 

Завдання для виконання:  

Завдання 3. 

1. Проведіть аналіз організаційно-правових форм місцевого самоврядування  

виявіть позитивні і негативні прояви діяльності органів місцевого 

самоврядування різних форм  та моделей.  
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2. Поясніть, яка форма місцевого самоврядування вам більш імпонує як вона 

впливає на результати управління органів місцевого самоврядування; 

3. Виконайте завдання згідно рекомендацій та дайте відповіді на поставлені в 

рекомендаціях питання. 

 

Форма звітності для завдання 3. 
Форми  місцевого самоврядування   Результати діяльності 

позитивні негативні 

Форма «сильна рада - слабкий мер»    

Форма «сильний мер – слабка рада»    

Форма «рада – менеджер»   

Комбінована форма    

Комісійна форма   

 

Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Ознайомитися із вступом до курсу у методичних рекомендаціях до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні». 

2. Опрацювати теоретичний матеріал Модуля 3 електронного підручника  до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні» 

3. Звернути увагу, що інформацію, необхідну для виконання практичного 

завдання, можна бібліотеці до курсу (див. електронний підручник). 

 

Практичне заняття 4  

«Базові принципи регіональної політики Європейського Союзу» 

 

Мета:  

 дослідити характерні риси базових принципів регіональної політики 

Європейського Союзу;  

 закріпити отриманні знання під час виконання практичного завдання. 

 усвідомити роль європейських цінностей регіональної політики та 

управління на формування громадянського. 

Форма проведення:  письмово (обмін файлами). 

Термін проведення:  38 -й тиждень. 

 

Завдання для виконання:  

Завдання 4. 

4. Проведіть дослідження базових принципів регіональної політики країн 

Європейського Союзу. Виберіть для дослідження два принципи (що, на 

вашу думку, є ключовими для українського суспільства), проаналізуйте 

відповідно до важливості для громади базових принципів відповідно до 

рекомендацій. 

5. З’ясуйте, чому та як впливає система політичних цінностей ключових 

акторів на формування світогляду європейського і українського 

громадянина; 

6. Виконайте завдання згідно рекомендацій та дайте відповіді на 

поставлені в рекомендаціях питання. 

 

Форма звітності для завдання 4. 
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Назва базових принципів 

регіонального управління ЄС 

Характеристика 

принципів 

Особливості впливу 

принципів та цінностей на 

формування громадянського 

суспільства 

Субсидіарність   
Партнерство   
Децентралізація   
Програмування   
Концентрація, адиціоналізм    

   

 

Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Ознайомитися із вступом до курсу у методичних рекомендаціях до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні». 

2. Опрацювати теоретичний матеріал Модуля 4 електронного підручника  до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні» 

3. Звернути увагу, що інформацію, необхідну для виконання практичного 

завдання, можна бібліотеці до курсу (див. електронний підручник). 

 

 

Практичне заняття  5  

«Посадові особи місцевого самоврядування» 

 

Мета:  

 навчитися застосовувати методи практичного політичного аналізу під час 

дослідження  повноваження, функцій посадових осіб; 

 закріпити отриманні знання під час виконання практичного завдання. 

Форма проведення:  письмово (обмін файлами). 

Термін проведення:  39-й тиждень. 

 

Завдання для виконання: 5. 

Завдання 1.1. 

1. На основі вивчення Закону «Про місцеве самоврядування», Положення про 

роботу органів місцевого самоврядування сформулюйте перелік функцій 

посадових осіб місцевого самоврядування. Спробуйте визначити, які функції 

державного управління відображають функції даного органу влади.  

2. Виберіть актора (суб’єкта політичного процесу), підберіть оптимальний, на 

вашу думку, комплекс методів і технологій управлінської діяльності ( приклад 

на вибір студента) виходячи з дослідницького завдання. Результати 

дослідження оформити у вигляді структурно-логічної схеми.  

 

Форма звітності для завдання 5. 

 
Назва посадової 

особи 

Особливості статусу 

посадової особи 

Особливості здійснення 

повноважень посадової 

особи 

Функції посадової 

особи 

    

    



 34 

    

Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Ознайомитися із вступом до курсу у методичних рекомендаціях до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні». 

2. Опрацювати теоретичний матеріал Модуля 5 електронного підручника  до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні» 

3. Звернути увагу, що інформацію, необхідну для виконання практичного 

завдання, можна бібліотеці до курсу (див. електронний підручник). 

 

Практичне заняття  6  

«Профіль адміністративно-територіальної одиниці» 

 

Мета:  

 навчитися застосовувати метод ситуативного моделювання; 

 закріпити отриманні знання під час виконання практичного завдання. 

Форма проведення:  письмово (обмін файлами). 

Термін проведення:  40-й тиждень. 

 

Завдання для виконання: 6. 

1. Використовуючи техніку сценарного прогнозування розробіть профіль АТО. 

Враховуючи всі головні параметри, що відіграють вирішальну роль для 

вироблення бюджетної та галузевої політики  

2. Профіль має розкрити гіпотетичну послідовність соціально-економічних змін, 

що очікують АТО. 

 

Форма звітності для завдання 6. 

Завдання виконується у формі аналітичної записки згідно рекомендацій до курсу 

Технічні вимоги: 

Обсяг аналітичної записки – 3- 5 сторінок формату А4 

Текст має бути набраним шрифтом Times New Roman 12 кегелем через 1.5 інтервали 

Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2.5 см, праве – 1.5 см.  

 

Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1. Ознайомитися із вступом до курсу у методичних рекомендаціях до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні». 

2. Опрацювати теоретичний матеріал Модуля 6 електронного підручника  до 

дистанційного курсу «Територіальна організація влади в Україні» 

3. Звернути увагу, що інформацію, необхідну для виконання практичного 

завдання, можна бібліотеці до курсу (див. електронний підручник). 
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VІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Зміст ІНДЗ:  
Завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми курсу, 

яка виконується на основі знань, умінь на навичок, отриманих під час лекційних, 

семінарських, самостійних занять і охоплює декілька тем, або весь зміст 

навчального курсу. ІНДЗ виконується у вигляді дослідження, творчої роботи чи 

презентації на відповідну тему з курсу «Територіальна організація влади в Україні». 

Система оцінювання ІНДЗ відповідає загальним критеріям навчальних досягнень 

студентів і становить від 0 до 30 балів. 

Метою виконання ІНДЗ є закріпити теоретичні основи курсу «Територіальна 

організація влади в Україні» на прикладі дослідження важливих проблемних 

ситуацій з політичного життя світу й України із застосуванням методів політичного 

аналізу. 

У процесі виконання ІНДЗ студент у відповідності до вимог повинен розкрити 

основні завдання: 

 дослідити проблемні ситуації, що склалися в світі, через призму методології 

державного управління та аналізу регіональної ролітики;  

 визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки політично-

соціальних процесів та явищ. 

 проаналізувати публікації й Інтернет-матеріали аналітичного характеру;  

 відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до 

цілей дослідження;  

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання має характеризуватися 

логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам: 

 містити поглиблений аналіз досліджуваної теми; 

 містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ПК; 

 містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення досліджуваного 

об'єкту; 

 мати належне оформлення; 

 бути виконане і подане на кафедру в термін, передбачений графіком 

навчального процесу. 

 
Орієнтовна структура ІНДЗ – Творчо-дослідницької роботи у вигляді звіту чи 

електронної презентації: 

 Титульний аркуш; 

 План  (зміст роботи із зазначенням сторінок); 

 Вступ. Обґрунтування актуальності та необхідності проведення 

соціологічного дослідження; окреслення мети, завдання, предмету, об’єкту, 

очікуваних результатів дослідження; 

 Основна частина (розбита на розділи та підрозділи). У цій частині описується 

методика дослідження, характеристика проблеми, етапи роботи. Після цього 

наводяться цифрові дані у вигляді таблиць, графіків, діаграм, одержані під час 

дослідження. Аналіз результатів дослідження також висвітлюється в цьому розділі, 

акцентуючи увагу на закономірностях, які були зазначені в ході проведення 
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дослідження; 

 Висновки, рекомендації; 

 Список використаних джерел та літератури;  

 Додатки ( таблиці підрахунків результатів, графік звітності, індивідуальний 

план); 

Аналітичний звіт являє собою детальний аналіз проблеми, висновки, 

рекомендації. До звіту додаються різноманітні таблиці, графіки, діаграми тощо. 

Значна увага приділяється висновкам, які становлять ¼ частини тексту. Під час 

підготовки аналітичного звіту доцільно долучати максимальну кількість матеріалів. 

Матеріал має бути структурованим та логічно викладеним, при цьому слід 

використовувати чіткі, зрозумілі фрази, намагатися уникати жаргону. 

Обсяг звіту має бути в межах 12-15 сторінок комп’ютерного набору (або від 

руки 15-18 сторінок) без списку літератури та додатків. Електронна презентація 

(програмне забезпечення MS Power Point) повинна складатись відповідно з 15-20 

слайдів. 

Усі розділи і підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті 

заголовками та підзаголовками. 

Текст розміщується на аркуші, обмеженому берегами:  лівий – не менше 30 

мм; правий – 15 мм; верхній – 20 мм; нижній – 20 мм. Текст у комп’ютерному 

варіанті виконується шрифтом - Times New Roman,   розміром –14, міжрядковий 

інтервал – 1,5.  

Порядковий номер проставляється праворуч у нижньому куті сторінки. 

Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому порядковий номер не 

ставиться. Він проставляється на наступній сторінці далі по порядку. 

Розділи або глави нумеруються арабськими цифрами, а підрозділи або 

параграфи – цифрою розділу і підрозділу через крапку. Наприклад, якщо розділ буде 

другим, то він позначається: Розділ 2: ... (далі йде назва розділу), а відповідно 

перший підрозділ цього розділу: 2.1. (далі йде назва підрозділу) і так далі за 

порядком до наступного розділу. 

Список використаної літератури повинен містити бібліографічний опис 

джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, 

необхідно додержуватись вимог державного стандарту. Кожен бібліографічний 

запис треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному 

порядку авторів та назв творів. Бібліографічні записи повинні мати порядкову 

нумерацію. Посилання на літературу робляться в тексті з позначенням їх 

порядкового номера в списку і сторінок через кому в прямокутних дужках. Нижче 

подані приклади оформлення використаної літератури, яке залежить від виду 

джерела: 
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Книги 

 

Один автор 

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в 

неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т 

математики, 2006. — 111с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т 

математики НАН України ; т. 59). 

 

Два автори 

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : 

підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. —Львів : 

Растр-7, 2007. — 375 с. 

 

П’ять і більше авторів 

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод, посіб. для працівників 

соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-

Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія 

«Формування здорового способу життя молоді»: у 14 кн., кн. 13). 

 

Без автора 

Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкує., ст., пер. і 

прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. —638, [1]с. 

 

Багатотомний документ 

Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 

2006.— (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. 

редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. 

(голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с. 

 

Матеріали конференцій, з’їздів 

Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, ЗО червня 2000 р. інформ. бюл. — 

К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ). 
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Депоновані наукові праці 

Социологическое исследование малых групп населення / В. И. Иванов [и др.] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Финансовая академия. — М., 2002. — 110 с. — Деп. в 

ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

Словники 

Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., 

оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 

Атласи 

Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім’я миру та розвитку 

згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та 

ін.] ; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. — / [наук, редкол.: С. 

С. Куруленко та ін.]. — К.: Варта, 2006. — 217, [1] с. 

 

Законодавчі та нормативні документи 

Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. 

Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — 

(Нормативні директивні правові документи). 

 

Стандарти 

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ІЗО 6107-1:2004 — ДСТУ ІЗО 6107-9:2004. — 

[Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — 

(Національні стандарти України). 

Дисертації 

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.мат, наук : 

01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с. 

 

Автореферати дисертацій 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів 

гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 

2007. — 20, [1] с. 

 

Частина книги, періодичного продовжуваного видання 

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации 

компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский 

//Системні дослідження та інформаційні технології. —2007. — № 1—С. 39—61. 
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Електронні ресурси 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, 

культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний 

ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // 

Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: 

http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

 

Зразок оформлення титульного аркуша звіту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

 

 

ЗВІТ 

СТУДЕНТА-ДОСЛІДНИКА 

 

 

Прізвище, ім’я та по-батькові___________________________________ 

Інституту____________________________________________________ 

Кафедри______________________________________________________ 

___________ курсу, групи___________ 

 

 

 

Про проходження індивідуальної науково-дослідної роботи  з дисципліни 

«Територіальна організація влади в Україні» 

 на тему: _____________________________________________________ 

 

За час з _________________ по ________________ 20__р. 
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Загальні вимоги до написання аналітичної роботи 
 

Творча аналітична робота як важлива форма навчального процесу має навчити 

студентів самостійно узагальнювати і викладати здобуті знання з дисципліни, 

відображаючи окремі теоретично-практичні проблеми, і застосовуючи навички з 

курсу у різних напрямках професійної діяльності.  

Творча аналітична робота визначає, наскільки глибоко студент засвоїв 

лекційний і практичний матеріал і вміє самостійно викладати окремі питання в 

рамках визначених тем (змістовних модулів). 

У контрольній роботі студент повинен показати: 

1. Знання, які отримав під час лекцій аналітичного,  розгляду тематики 

семінарських і практичних занять. 

2. Виявити діловий підхід і практицизм пропозицій по вирішенням поставлених 

питань. 

3. Аналіз рекомендованої додаткової літератури і джерел, самостійне 

опрацювання тем, розділів. 

4. Реалізувати творчий та індивідуальний потенціал. 

 

У процесі написання роботи слід дотримуватись таких вимог: 

 змістовність і конкретність викладення відповідей на питання; 

 достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю розкрити явище 

або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми; 

 завершеність викладення кожної думки; 

 виключення повторів; 

 акуратне оформлення контрольної роботи. 

 
Орієнтовні теми аналітичних досліджень 

 

1. Глобалізація і регіоналізація як світові тенденції 

2. Вплив процесів глобалізації та регіоналізації на регіональний розвиток в 

Україні 

3. Співвідношення централізації та децентралізації в управлінні регіональним 

розвитком (на конкретних прикладах) 

4. Трансформація співвідношення централізації та децентралізації (на 

конкретних прикладах) 

5. Дослідження процесу децентралізації у державному управлінні регіональним 

розвитком 

6. Зміст централізації та децентралізації в управлінні регіональним розвитком 

(на конкретних прикладах) 

7. Тенденції децентралізації у країнах Євросоюзу, США та Канаді 

8. Порівняльний аналіз базових теорій регіонального управління: доцільність їх 

реалізації в Україні  

9. Характеристика обраних регіонів України за типами 

10. Технології управління  регіональним розвитком в сучасних умовах 

11. Теорії регіональної політики 

12. Види державної регіональної політики 
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13. Нормативно-правові засади формування та реалізації регіональної політики в 

Україні 

14. Світовий досвід  правового регулювання розвитку регіонів 

15. Формування та забезпечення державної регіональної політики 

16. Засоби забезпечення державної регіональної політики 

17. Підходи до формування та реалізації державної регіональної політики 

18. Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та 

перспективи  

19. Поняття та суть адміністративно-територіальної одиниці: складові елементи 

та їх взаємодія (на конкретних прикладах) 

20. Моделі територіальної організація влади: сучасний стан та підходи до 

реформування 

21. Шляхи та підходи до  вдосконалення адміністративно-територіального 

устрою України на сучасному етапі 

22. Підходи до реформування адміністративно-територіального устрою в 

Україні: ретроспективний аналіз 

23. Реформи адміністративно-територіального устрою в окремих зарубіжних 

країнах 

24. Аналіз пріоритетів розвитку окремих регіонів за визначеними критеріями 

25. Пріоритети розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць 

України 

26. Критерії визначення та оцінювання пріоритетів розвитку регіонів 

27. Наднаціональна регіональна політика ЄС. Пріоритети та завдання 

регіональної політики ЄС 

28. Формування та реалізація державної регіональної політики в зарубіжних 

 країнах 

29. Аналіз  правових засад формування та реалізації державної регіональної 

політики в країнах ЄС, США та Канаді 

30. Порівняльний аналіз державних регіональних політик в Україні та 

зарубіжних країнах 

31. Досвід розвитку економічно проблемних територій у Євросоюзі та США: 

можливості застосування в Україні 

32. Проблеми та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в 

Україні 

33. Визначення проблем  розвитку єврорегіонів в Україні та шляхів їх вирішення 

34. Транскордонне співробітництво в зарубіжних країнах 

35. Моніторинг та оцінювання державної регіональної політики  

36. Аналіз державної регіональної політики 

37. Моніторинг та оцінювання державної стратегії регіонального розвитку 

38. Програми моніторингу та оцінювання державної регіональної політики 

39. Формування підходів до моніторингу та оцінювання державної регіональної 

політики 

40. Програми моніторингу та оцінювання окремих територій 

41. Досвід країн Західної і Центральної Європи у регулюванні регіонального 

розвитку: інституційний аспект 

42. Досвід республік СНД з питань інституційного забезпечення регіонального 

розвитку 
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43. Взаємовідносини центральних та місцевих органів виконавчої влади з 

органами місцевого самоврядування в забезпеченні впровадження ефективної 

регіональної політики: інституційний аспект 

44. Інституційне забезпечення державної регіональної політики 

45. Партнерські відносини між державним, приватним та громадським 

секторами в процесі формування та реалізації регіональної політики 

46. Шляхи вдосконалення інституційного механізму регіонального розвитку 

47. Поняття місцевого самоврядування: сучасні вітчизняні і світові підходи 

48. Специфіка місцевого самоврядування в контексті публічної влади 

49. Концепції місцевого самоврядування. Відображення у чинному законодавстві 

основних концепцій місцевого самоврядування 

50. Аналіз відображення принципів автономії місцевого самоврядування у 

локальних нормативних актах 

51. Розвиток концепцій місцевого самоврядування у працях вітчизняних 

дослідників 

52. Принципи місцевого самоврядування 

53. Основні ознаки місцевого самоврядування: проблеми визначення 

54. Основи законодавства у сфері місцевого самоврядування 

55. Співвідношення Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Європейської Хартії місцевого самоврядування 

56. Європейська Хартія місцевого самоврядування: проблеми імплементації 

57. Конституційно-правове забезпечення  місцевого самоврядування в Україні: 

ретроспектива процесу 

58. Територіальна громада як носій права на місцеве самоврядування (на 

конкретних прикладах) 

59. Форми прямої (безпосередньої) демократії (на конкретних прикладах) 

60. Статути територіальних громад (на конкретних прикладах) 

61.  Органи самоорганізації населення (на конкретних прикладах) 

62. Представницькі органи місцевого самоврядування: структура, функції та 

повноваження (на конкретних прикладах) 

63. Виконавчі органи місцевого самоврядування: структура, функції та 

повноваження (на конкретних прикладах) 

64. Посадові особи місцевого самоврядування: функції та повноваження  (на 

конкретних прикладах) 

65. Виборні особи місцевого самоврядування: функції та повноваження (на 

конкретних прикладах) 

66. Організаційно-правова основа діяльності місцевих рад (на конкретних 

прикладах) 

67. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та 

Севастополі 

68. Асоціації органів місцевого самоврядування (на конкретних прикладах) 

69. Формування органів місцевого самоврядування (на конкретних прикладах) 

70. Принципи організації місцевих виборів (на конкретних прикладах) 

71. Вибори посадових осіб місцевого самоврядування (на конкретних прикладах) 

72. Порядок формування місцевих рад (на конкретних прикладах) 

73. Порядок формування районної, обласної ради (на конкретних прикладах) 

74. Проблеми формування виконавчих органів місцевого самоврядування (на 

конкретних прикладах) 
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75. Структура органів місцевого самоврядування (на конкретних прикладах) 

76. Організація діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

(на конкретних прикладах) 

77. Тимчасова президія місцевої ради 

78. Постійні комісії місцевої ради (на конкретних прикладах) 

79. Тимчасові контрольні комісії місцевої ради (на конкретних прикладах) 

80. Президія (колегія) місцевої ради (на конкретних прикладах) 

81. Виконавчий апарат місцевої ради (на конкретних прикладах) 

82. Регламент місцевої ради (на конкретних прикладах) 

83. Сесії ради: порядок скликання та організація роботи (на конкретних 

прикладах) 

84. Аналіз структури місцевої ради (на конкретних прикладах) 

85. Аналіз структури виконавчого органу місцевої ради (на конкретних 

прикладах) 

86. Система делегування повноважень (на конкретних прикладах) 

87. Сучасний стан місцевого самоврядування в Україні 

88. Державна політика у сфері місцевого самоврядування 

89. Характеристика сучасного етапу державної політики у сфері місцевого 

самоврядування 

90. Концепція реформи місцевого самоврядування 

91. Перспективи реформування місцевого самоврядування 

92. Європейська стратегія щодо інновацій та доброго врядування на місцевому 

рівні (на конкретних прикладах) 

93. Територіальна організація публічної влади як основа розвитку місцевого 

самоврядування 

94. Правове, інституційне, інформаційне, кадрове, фінансове забезпечення 

 реалізації державної регіональної політики як контекст розвитку місцевого 

самоврядування 

95. Сучасний стан реалізації гарантій місцевого самоврядування  

96. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (на 

конкретних прикладах) 

97. Організаційні засади реалізації гарантій місцевого самоврядування (на 

конкретних прикладах) 

98. Прикладні аспекти забезпечення відповідальності органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування 

 

Аналітичні дослідження можуть бути підготовлені за іншими напрямами, що 

відповідають сфері наукових чи професійних інтересів магістранта, і розкривають 

різноманітні аспекти територіальної організації влади в Україні на конкретних 

прикладах 
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Критерії оцінювання ІНДЗ: 

№ 

п/п 

Опис критерію Максимальна 

кількість балів 

1 Складання плану ІНДЗ 1 

2 Обґрунтування актуальності проблеми, формулювання 

мети, завдань, об’єкту, предмету, методу дослідження 

та висунення гіпотези 

5 

3 Відповідність змісту планові та темі ІНДЗ 1 

4 Критичний аналіз суті та змісту викладу підготовчого 

(аналітичного) етапу дослідження  

3 

5 Виклад фактів, ідей, основних понять дослідження в 

логічній послідовності 

3 

6 Достовірність, об’єктивність первинних даних. 

Наявність таблиць, графіків, діаграм 

5 

7 Доказовість висновків, обґрунтованість власних 

практичних рекомендацій, пропозиції щодо 

розв’язання проблеми, визначення перспектив 

дослідження 

4 

8 Дотримання вимог щодо технічного оформлення 

структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, 

вступ, основна частина, висновки, додатки, список 

використаних джерел та літератури) 

4 

9 Позитивний захист роботи 4 

Разом 30 балів 

 
Шкала оцінювання ІНДЗ 

Рівень виконання Кількість балів, 

що відповідає 

рівню 

Оцінка за 

традиційною 

системою 

Високий 21-30 Відмінно 

Достатній 11-20 Добре  

Середній 6-10 Задовільно 

Низький 0-5 Незадовільно 

 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 

оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни 

«Територіальна організація влади в Україні».  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

Розглядаючи загальну професійну підготовку студентів як цілісний процес 

формування системи загальних знань, умінь і навичок, слід виділити комплексний 

критерій, який дає цілісну характеристику рівня загально-професійної підготовки 

майбутніх фахівців. Показниками системності знань студентів можуть бути: рівень 

засвоєння основних ідей, положень, понять, фактів у сфері адміністративної 

аналітики; рівень теоретичного осмислення способів організації практичної 

професійної діяльності; рівень оперування теоретичними знаннями, використання їх 
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в практичній діяльності; рівень розвитку інтересу до теорії адміністрування у 

регіонах. 

Формування знань, умінь і навичок здійснюється в основному в процесі 

діяльності (пізнавальної і практичної), їх якість перебуває у прямій залежності від 

характеру діяльності. Можна виділити 4 рівні загально-професійних знань, умінь і 

навичок студентів: репродуктивний, репродуктивно-творчий, творчо-

репродуктивний, творчий. 

Репродуктивний рівень характеризується діяльністю (пізнавальною і 

практичною) відтворюючого характеру: відтворення основних теоретичних 

положень, опис фактів на основі емоційного сприймання без глибокого розуміння 

зв’язків, що існують між ними, виникнення інтересу до нових фактів та їх 

пояснення, виконання окремих дій згідно зі зразком, слабка кореляція практичних 

дій з теоретичними знаннями, наслідування наставника (науковий керівник, 

соціолог). 

Репродуктивно-творчий рівень характеризується засвоєнням основних ідей і 

понять, теоретичним осмисленням та аналізом окремих фактів і явищ, деяких  

функцій та способів діяльності спеціаліста, умінням підтверджувати теоретичні 

положення фактами практичної діяльності, виконанням частково-пошукових 

практичних дій в типових ситуаціях. 

Творчо-репродуктивний рівень характеризується осмисленням основних 

ідей, системи предметних понять в сфері територіального управління, умінням 

встановлювати внутрішньодисциплінарні зв’язки, систематизувати факти, 

теоретично осмислювати систему методів і прийомів роботи управлінця і окремих 

дій власної професійної діяльності, застосовувати теоретичні знання при розв’язанні 

типових завдань в практиці, розвитком інтересу до самостійного пошуку ефективних 

шляхів розв’язання професійних завдань, свідомим оволодінням системою 

взаємопов’язаних дій, самостійним визначенням власної діяльності з врахуванням 

конкретних умов, виконанням практичних дій в нестандартних ситуаціях. 

Творчий рівень характеризується глибоким осмисленням системи  

управлінських та міжпредметних понять, умінням теоретично аналізувати факти і 

явища в сфері територіальної організації влади, аналізувати та проектувати способи 

своєї професійної діяльності, застосовувати теоретичні знання в нових ситуаціях, 

знаходити творчі вирішення практичних задач, шукати інноваційні способи роботи 

тощо. 

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Територіальна організація влади 

в Україні» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 

принцип обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок: збільшення кількості підсумкових балів 

до 100 балів. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено 

види і терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 

порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу 

подано у таблицях. 
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Розрахунок рейтингових балів  

за видами поточного (модульного) контролю 
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1 Відвідування лекцій 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - 
2 Відвідування практичних (семінарських, лаб.) 

занять 
1 

- - 1 1 - - - - 1 1 - - 

3 Виконання завдання для самостійної роботи 

(домашнього завдання), практичні завдання 
5 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

4 Робота на практик. (семінарськ.) занятті (в т.ч. 

доповідь, виступ, повідомл., дискусія) 
10 - - 1 10 - - - - 1 10 - - 

5 Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(ІНДЗ) 
30 - - - - - - - - - - 1 30 

6 Опрацювання фахових видань 

(в т.ч. першоджерел) 
10 - - - - - - - - - - - - 

7 Написання реферату 15 - - - - - - - - - - - - 
8 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 
9 Виконання тестового контролю, 

експрес-контроль 
10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

10 Творча робота (в т.ч. есе) 20 - - - - - - - - - - - - 
 Макс. кількість балів за видами діяльності 

студента  (МВ)                                        

  26  36  26  25  36  55 

 
Загальна кількість балів 

204         

Коефіцієнт – 2,04 
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Враховуючи підрахунок за цією таблицею максимальна кількість балів, яку 

може набрати студент, становить 204, відтак перевідний коефіцієнт становитиме для 

цієї дисципліни 204:100=2,04. Тому при підсумовуванні балів, набраних за 

таблицею, одержану суму належить поділити на 2,04. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда. 

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, підсумкове 

письмове тестування, звіт. 

 Комп’ютерного контролю: тестове опитування. 

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських 

заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульних 

контрольних робіт. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Творчо-пошукові дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою, 

обговорюються та захищаються на семінарських заняттях. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 

під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 

залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

Методика розрахунків 

модульної і семестрової оцінок студента 

№ 

з/п 
Оцінка студента 

М
ак

с.
 

о
ц

ін
к
а 

М
о

д
у

л
ь
 1

 

М
о
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у
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у
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ь
 3
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о
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 4
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 5

 

М
о
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 6

 

1 Максимальна  підсумкова модульна оцінка  (ММ)                                                  10 10 10 10 10 10 
2 Фактична кількість балів студента за змістовими 

модулями (приклад)                                          (ФБ)                                                 
 8 9 10 10 8 8 

3 Максимальна підсумкова семестрова  модульна 

оцінка                                                                 (МС)                                                             
60       

4 Екзаменаційна рейтингова оцінка                     (Е) 40      25 
5 Підсумкова модульна оцінка студента  

                                                   М = ФБ / МВ * ММ 
 8 9 10 10 8 8 

6 Підсумкова семестрова мод. оцінка   

                                           С = Σ(ФБ) / Σ(МВ) * МС 
      53 

7 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка   

                                                                      Р = С + Е 
      78/С 
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Розрахунок рейтингових балів  

за видами поточного (модульного) контролю 

 

№  Вид діяльності Кількість балів 

1 Усна відповідь на семінарському, практичному 

занятті 

0-10 (разом 0-20) 

2 КМР 0-5 (разом 0-30) 

3 Самостійна  робота 0-10 (разом0-60 ) 

4 ІНДЗ 0-30 

5 Підсумкове тестування 0-10 (разом 0-60) 

6 Відвідування лекцій, семінарів, практичних 1 (разом 0-4) 

7 Підсумковий бал 0-204 

8 Коефіцієнт 2,04 

9 іспит 0-40 

 

 

В балах За шкалою ECTS 

79-88 відмінно 90-100 A 

66-78 добре 
82-89 B 

75-81 C 

53-65 задовільно 
69-74 D 

60-68 E 

52 і нижче незадовільно 
35-59 FX 

1-34 F 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп’ютерних інформаційних технологій (Power Point – презентація), семінари, 

пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: вправи, кейс-стаді, ділові ігри, тренінги. 
 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів з книгою; виконання індивідуальних навчальних 

проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 

новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 

1. Територіальна організація влади в Україні. Робоча навчальна програма. /Укл. 

Купрій Т.Г.– К.: Видавництво «Університет» КУ імені Бориса Грінченка, 2013. – 

55с.  

2. Опорні конспекти лекцій до дистанційного курсу. 

3. Навчальні посібники, електронні посібники, підручники, навчально-

методичні посібники, методичні рекомендації з курсу «Територіальна організація 

влади в Україні». 

4. Плани семінарських занять  та завдання для самоконтролю. 

5. Питання до модульних контрольних робіт та питання до іспиту. 

6. Наочний роздатковий матеріал у вигляді таблиць та схем, діаграм, графіків; є 

у електронному варіанті. 

7. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 

друкованих завдань для підсумкового контролю). 

8. Завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни 

«Територіальна організація влади в Україні». 

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З «Територіальна організація влади в Україні» 

 

1. Поняття територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого 

самоврядування. 

2. Мета та завдання дисципліни «Територіальна організація влади в Україні». 

3. Територіальна громада як суб’єкт підприємницької діяльності. 

4. Види територіальних громад в Україні. 

5. Основні підходи до вивчення територіальних громад. 

6. Ознаки територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого 

самоврядування. 

7. Місце територіальної громади в системі місцевого самоврядування. 

8. Роль територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення. 

9. Роль територіальної громади в активному вирішенні соціально-економічних 

проблем міст і сіл України. 

10. Теорії регіонального управління. 

11. Основні нормативно-правові акти з питань розвитку територіальних громад. 

12. Територіальна громада в період Київської Русі. 

13. Територіальна громада в період Козацько-гетьманської держави. 

14. Територіальна громада в період входження українських земель до складу 

Російської імперії. 

15. Територіальна громада в період відновлення та розвитку української 

державності. 

16. Територіальна громада в Україні в радянську добу. 

17. Політико-правові вчення про територіальну громаду як суб’єкт місцевого 

самоврядування. 

18. Основні теорії походження місцевого самоврядування та становлення 

наукових знань про територіальну громаду. 
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19. Особливості формування науки про місцеве самоврядування та територіальну 

громаду в США. 

20. Основні концепції територіальних громад у країнах Західної Європи в другій 

половині ХХ ст. 

21. Сучасні концепції самоврядування територіальної громади. 

22. Розвиток територіальної громади — перспективний напрям сучасної наукової 

думки. 

23. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: суть, характерні 

риси, значення. 

24. Статут територіальної громади як основний нормативний акт її діяльності. 

25. Суть і значення «Європейської хартії місцевого самоврядування». 

26. Нормативно-правові акти з питань розвитку територіальних громад у системі 

місцевого самоврядування в Україні та за кордоном: порівняльна 

характеристика. 

27. Особливості підготовки наукових та практичних працівників у контексті 

становлення місцевого самоврядування в Україні. 

28. Зарубіжний та вітчизняний досвід підготовки спеціалістів для органів 

місцевого самоврядування: порівняльна характеристика. 

29. Статус територіальної громади як суб’єкта місцевого самоврядування. 

30. Форми діяльності територіальних громад. 

31. Функції територіальних громад. 

32. Регіональні особливості виконання функцій територіальними громадами. 

33. Функції органів місцевого самоврядування згідно з українським 

законодавством. 

34. Зарубіжний досвід виконання територіальними громадами власних функцій. 

35. Елементи територіальної громади. 

36. Характеристика первинних соціальних колективів. 

37. Основні тенденції становлення територіальних громад та перспективи 

розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

38. Формування в Україні муніципальної економіки. 

39. Сутність виборчих реформ. 

40. Основні форми участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування. 

41. Характеристика основних форм безпосереднього волевиявлення громадян. 

42. Характеристика основних принципів проведення місцевих референдумів. 

43. Характеристика основних стадій проведення місцевих референдумів. 

44. Планування розвитку місцевої громади. 

45. Основні напрями вдосконалення роботи територіальних громад у контексті 

розвитку місцевого самоврядування. 
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