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АБО
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за
попередньою домовленістю).
Також можливі он-лайн консультації. через Microsoft Teams:
00
http://surl.li/aegtm п’ятниця17
Сторінка Методичні матеріали кафедри економіки та публічного
управління
https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya
Нормативна навчальна дисципліна циклу загальної підготовки.
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів професійних
компетентностей щодо розподілу влади між різними рівнями та
підвищення ефективності управління територіями в Україні умовах
реформ.
Основні завдання навчальної дисципліни: сформувати компетентності
щодо використання сучасних підходів для аналізу ефективності
територіального управління, а також реалізації регіональної соціальноекономічної політики;
навчити обґрунтовувати оптимальні шляхи
реформування регіонального управління та місцевого самоврядування у
загальній системі державного управління;
розробляти пропозиції з
реформування адміністративно-територіального устрою із здійсненням
прогнозної оцінки наслідків їх впровадження; сформувати здатності
аналізувати в процеси розвитку місцевого самоврядування та його
елементів, шляхи та методи удосконалення структури органів місцевого
самоврядування; навчити застосовувати сучасні методи дослідження
систем управління та діяльності регіональних органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, алгоритми оцінки
їх діяльності.
Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.
Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та
джерел, яких немає серед рекомендованих.
Основна
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Обсяг курсу

Очікувані
результати
навчання

Всього 90год (4 кредити системи ЄКТС).
З них: 32 годин аудиторних занять: 16години лекцій, 16 годин
практичні роботи
58 годин самостійної роботи (в т.ч. 23годин – ІНДР, 33
годин – СРС)
В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
▪
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
▪
Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
▪
. Здатність планувати та управляти часом.
▪
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути
лідером.
▪
Здатність
удосконалювати
й
розвивати
професійний,
інтелектуальний і культурний рівні.
▪
Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх
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реалізації (креативність).
▪
Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами
▪
Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та
можливості її використання.
▪
Здатність бути критичним і самокритичним.
▪
Здатність організовувати та мотивувати людей, працювати в
команді.
▪
Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво,.
Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані
рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та
етичних норм.
▪
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
▪
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
▪
. Здатність управляти різнобічною комунікацією, прагнення до
застосування сучасних інноваційних технологій.
▪
Уміння бути критичним та самокритичним до розуміння
чинників, які чинять позитивний чи негативний вплив на спілкування з
представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня
(з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах
цінування різноманітності та мультикультурності та поваги до них.
спеціальні:
▪
Здатність забезпечувати реалізацію функцій та принципів
кадрового менеджменту в цілому та окремих підрозділах.
▪
Здатність розуміти закономірності розвитку економіки та організації
праці, формування і регулювання соціально-трудових відносин,
механізмів ринку праці, процесів відтворення і використання трудового
потенціалу.
▪
Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій
управління персоналом, нормування, стимулювання та ефективної
організації праці різних категорій працівників.
▪
Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських
продуктів, послуг чи процесів.
▪
Здатність аналізувати стан людського розвитку.
▪
Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та
пропозиції, зайнятості та безробіття.
. Після завершення навчальної дисципліни студент буде :
а) знати:
розуміння сутності, принципів, об'єктів, суб'єктів й інструментів
територіального управління у країні, методології дослідження й
удосконалення процесів управління територіями на макро- і мезорівнях;
-знання про сутність і основні складові механізму регіональної
економічної політики у країні, основних критеріїв ефективної реалізації
окремих видів регіональної політики;
- знання методологічних основ формування та розвитку АТУ в Україні та
інших країнах світу, концепції реформування АТУ в Україні; знання
економіко-математичних методів для побудови прогнозів реформування
АТУ в Україні
- знання нормативно-правових основ становлення та розвитку місцевого
самоврядування в Україні, знання алгоритму аналізу діяльності
регіональних органів влади,
- знання нормативно-правових основ функціонування органів влади в
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Україні, сучасних методів дослідження діяльності органів державної
влади й органів місцевого самоврядування в умовах змін знання про
основні етапи проведення моніторингу результативності та ефективності
управління територіями органами влади на макро- і мезорівнях
б) уміти:
- використовувати загальнонаукові та конкретно наукові методи для
дослідження механізму територіального управління соціальноекономічними процесами у країні;
- обґрунтовувати критерії для оцінювання наслідків прийнятих
управлінських рішень щодо реалізації тієї чи іншої регіональної політики
у країні
- розробляти пропозиції з реформування АТУ на основі здійснення
прогнозної оцінки наслідків їх впровадження в Україні
- обґрунтовувати
оптимальні
шляхи реформування системи
регіонального управління і місцевого самоврядування у загальній системі
державного управління;
- застосовувати сучасні методи дослідження систем управління і
діяльності регіональних органів державної виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування в умовах змін
Ключові слова
Формат курсу
Теми курсу

Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

Регіон, регіональне управління, місцеве самоврядування,. місцеві органи
виконавчої влади
Очний
Лекції, практичні роботи, поточний тест-контроль, заліковий модуль,
доповідь з індивідуальної науково-дослідної роботи.
Тема 1. Територіальна організація влади в Україні та територіальне
управління
Тема 2. Державна регіональна політика в Україні
Тема 3. Реформування адміністративно-територіального устрою
Тема 4.Становлення та розвиток системи місцевого самоврядування
Тема 5. Територіальне управління в умовах змін
Тема 6. Результативність і ефективність державного управління та
місцевого самоврядування
Тема 7. Загальні засади формування механізму господарського
управління регіоном.
Тема 8. Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком
територій
Тема 9. Фінансові ресурси регіону
Екзамен в кінці семестру.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки
магістрів зі спеціальності Публічне управління та адміністрування
дисципліна вивчається після навчальних предметів "Регіональний
менеджмент", "Державне регулювання економіки та економічна
політика", та передує вивченню навчальних дисциплін
Навчальні методи та Традиційні та інтерактивні методи та технології навчання під час
техніки, які будуть проведення аудиторних занять.
використовуватися Самостійна робота студентів відображена у Методичних вказівках та
під час викладання рекомендаціях щодо їх проведення у розділі Методичні матеріали кафедри
економіки та публічного управління
курсу
https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya
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№
з/п

Види робіт.
Критерії оцінювання знань студентів

Максимальна
кількість балів

Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

Із урахуванням особливостей окремих тем навчальної дисципліни.
Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання спеціального
програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних
систем.
Бали рейтингу

Необхідне
обладнання

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях
Критерії оцінювання
Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час
усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває
зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при
цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі
тестові завдання.
Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом,
обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових
відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову
літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої
глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві
неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових
завдань.
Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом
викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових
відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та
аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при
цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив
половину тестових завдань.
Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним
матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та
обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових
відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та
практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності,
правильно вирішив меншість тестових завдань.
Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом
не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів
та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки.
Правильно вирішив окремі тестові завдання.
2. Самостійна робота студентів (СРС)
Критерії оцінювання
Самостійна робота (тестування за результатами виконаних
самостійних робіт)
Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з
аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на
відповідному практичному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише
на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому
контролі (виконанні залікового модулю, на іспиті).
3. Залік по модулю
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5 балів

5

4

3

2

0-1

Критерії оцінювання

5 балів

1.Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді –
тестові завдання.
Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в
картці тестування записана правильна відповідь. За кожне правильно
виконане завдання виставляється 0,1 бала. (максимально 10  0,1 =
1бал
2. Другий рівень (6 завдань) – завдання з короткою відповіддю.
Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно,
якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі
коментарі. За кожне правильно виконане завдання студенту
виставляється 0,4бала. (максимально 5  0,4 = 2 балів).
3. Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю
(повне обґрунтування відповіді).
В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення,
необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше
твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами,
графіками, таблицями. Оцінювання завдань третього рівня 1
(максимально 1 2 = 2 бали).
4. Індивідуальна робота студента (ІНДР)
Критерії оцінювання
▪ робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та
висновками і в повному обсязі
▪ робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або
вимог
▪ робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або
вимог
▪ робота не захищена та виконана з порушенням Методичних
рекомендацій
▪ робота не виконана.
5. Іспит
Семестровий іспит як форма підсумкового контролю є
обов’язковим для всіх студентів.
Екзаменаційний білет містить 17 завдань, завдання 3-ьох рівнів
складності.
Перший рівень (завдання 10) – завдання із вибором відповіді – це
теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких
одна є правильною. За кожне правильно виконане завдання студент
одержує 2 бала (максимально 10  2 = 20 балів).
Другий рівень (завдання 11-15) – практичні завдання з декількома
варіантами розв’язку. За кожне правильно виконане завдання студенту
виставляється 4 бали (максимально 5  4 = 20 балів).
Третій рівень (завдання 16 -17) – теоретичне завдання з повним
розв’язком і поясненням одержаних відповідей. В цих завданнях треба
зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати
факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід
проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями завдання
студенту виставляється 10 балів (максимально 2  10 = 20балів)
Результат іспиту залежить від загальної кількості набраних балів.
Оцінка одержана на іспиті є остаточною.
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10 балів
10
8
6
3
0
50

Поточний та модульний контроль

Практичні
роботи
(35 балів)

Індивідуальна
робота студента
(ІНДР)
(10 балів)
50 балів

Залік по
модулю
(5 балів)

Іспит
РАЗОМ –
100 балів
50 балів

100 балів

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних
заняттях (поточне тестуванні), заліковому модулі, захисті ІНДР. При
цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність
студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків;
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування
та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Питання до
підсумкового
контролю

1.Дайте визначення понять "регіональне управління" та "територіальна
організація влади".
2. Чи є поняття "управління територією" та "територіальне управління"
тотожними
3. Назвіть об'єкти та суб'єкти територіального управління в Україні? Наведіть
приклади.
4. Охарактеризуйте основні принципи територіальної організації влади та
територіального управління в Україні. Які, на Ваш погляд, є найбільш
значущими?
5. Які існують основні методи дослідження.
6.. Що таке регіональна політика? Назвіть нормативно-правові акти, що
виступають законодавчою базою регіональної політики в Україні.
7. Охарактеризуйте структуру регіональної економічної політики в Україні.
8. Назвіть головні цілі регіональної політики в Україні.
9. Наведіть приклади об'єктів і суб'єктів регіональної політики в Україні.
10. Охарактеризуйте державну регіональну економічну політику та зміст
основних її принципів.
11. У чому полягає роль органів державного управління та місцевого
самоврядування в економічному розвитку регіонів України?
12. Наведіть складові механізму реалізації регіональної економічної політики.
13.. Що ви розумієте під поняттям "адміністративно-територіальний устрій
країни"?
14. Як ви оцінюєте сучасний стан адміністративно-територіального устрою
України? Чи є необхідність його покращення?
15. Які виконує функції держава з оптимізації адміністративно-територіального
устрою?
16. Визначте особливості реформування адміністративно-територіального
устрою країни.
17. Назвіть та охарактеризуйте основні методи реалізації державної регіональної
економічної політики в Україні.
18. За допомогою яких інструментів здійснюється реалізація державної
регіональної економічної політики в Україні?
19. Що ви розумієте під поняттям "місцеве самоврядування"?
20. З якою метою функціонує система місцевого самоврядування в країнах світу?
21. Якими компетенціями володіють органи місцевого самоврядування в
Україні? Порівняйте ці компетенції з іншими країнами світу?
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22. Чи необхідне втручання державних органів влади у систему місцевого
самоврядування в Україні? Обґрунтуйте відповідь конкретними прикладами.
23. Чи потребує, на ваш погляд, реформування сучасна система місцевого
самоврядування в Україні? Обґрунтуйте відповідь конкретними прикладами.
24. Що ви розумієте під "змінами" на територіальному рівні?
25. Яких змін потребує процес територіального управління в Україні? Яку роль
відіграє у цьому процесі держава? Обґрунтуйте відповідь конкретними
прикладами.
26. Якими, на ваш погляд, ресурсами повинні управляти органи влади для
здійснення змін на територіальному рівні?
27. Чи є доцільним управління людськими ресурсами у ході проведення змін в
Україні?
28. Чи потребує контролю процес проведення змін в Україні? Обґрунтуйте
відповідь конкретними прикладами
29.У чому, на ваш погляд, полягає ефективність органів державного управління
та місцевого самоврядування?
30. Які ви можете назвати критерії оцінки результативності діяльності органів
державного управління та місцевого самоврядування? Наведіть приклади.
31. У чому ви вбачаєте різницю між поняттями "результативність діяльності
органів влади" та "ефективність діяльності органів влади"? Обґрунтуйте
відповідь конкретними прикладами.
32. Що ви розумієте під поняттям "управління якості" в діяльності органів
державного управління та місцевого самоврядування? Які етапи включає процес
управління якості в діяльності органів державного управління та місцевого
самоврядування?
33. Що таке "моніторинг діяльності органів влади"? Які етапи включає цей
моніторинг?
34. Чи потребують, на ваш погляд, моніторингу органи державного управління та
місцевого самоврядування в Україні?
35. У чому полягає специфіка загальнодержавних, регіональних та місцевих
інтересів?
36. У чому полягає інституційний аспект Концепції державної регіональної
політики?
37. Визначте основні завдання з питань формування та реалізації державної
регіональної політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України.
38. Назвіть особливості інституційної моделі місцевого самоврядування на
регіональному (субрегіональному) рівні.
39. Визначте особливості територіальних представництв центральних органів
виконавчої влади в Україні.
40. У чому полягає роль місцевих державних адміністрацій в реалізації державної
регіональної політики?
41. Розгляньте необхідність і можливість розмежування компетенцій державних і
самоврядних органів.
42. Охарактеризуйте статус обласних і районних рад як органів самоврядування
за відсутності власних виконавчо-розпорядчих структур.
43. Назвіть перспективи зростання ролі регіонального самоврядування в
українському суспільстві.
44. Ваше розуміння сучасної інституційної моделі регіонального управління.
45. Центр сприяння інституційному розвитку державної служби – підвідомчий
орган Головного управління державної служби України: основні завдання
діяльності.
46. Які міжнародні проекти, на Ваш погляд, сприяють розбудові інституційної
спроможності із застосуванням принципу партнерства?
47. Коли і з якою метою була започаткована Програма Всеохоплюючої
інституційної
48. У чому полягає оцінка виконання функціональних повноважень
співробітників органу виконавчої влади та місцевого самоврядування?
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Аргументуйте вашу точку зору.
49. Чи можна застосувати функціонально-вартісний аналіз для проведення
функціонального обстеження діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування в Україні? Обґрунтуйте відповідь конкретними прикладами.
50. Які ви вважаєте найбільш критичними наслідки зниження ефективності та
відсутності результативності діяльності органів державного управління та
органів місцевого самоврядування в Україні?
51. Який можна застосувати світовий досвід для підвищення ефективності та
результативності діяльності органів державного управління та органів місцевого
самоврядування для України?.
52 Дайте визначення поняття “планування соціально-економічного розвитку
території”.
53. У чому полягає сутність цілісної системи планування регіонального та
місцевого розвитку?
54. Назвіть базові види планування територіального розвитку.
55. Поясніть сутність стратегічного планування регіонального розвитку.
56. Що можна віднести до переваг стратегічного планування регіонального
розвитку?
57. Якими ознаками має характеризуватися успішна стратегія регіонального
розвитку?
58. Яку максимальну кількість перспективних напрямів регіонального розвитку
доцільно визначати в стратегії?
59. Якими факторами зумовлюються особливості розробки регіональної стратегії
розвитку територій?
60. Назвіть основні етапи стратегічного планування розвитку регіонів.
61. З якою метою проводиться аналіз зацікавлених сторін?
62. Яким може бути орієнтовний склад робочої групи?
63. Що таке “профіль громади”?
64. Назвіть складові SWOT-аналізу.
65. Дайте визначення поняття “стратегічне бачення” розвитку регіону.
66. Що таке “дерево цілей”?
67. Яким вимогам мають відповідати операційні цілі стратегії розвитку регіону?
68. У чому полягають відмінності між моніторингом та оцінюванням?
69. Назвіть основні завдання моніторингу реалізації стратегії розвитку регіону
70. Дайте визначення поняття “фінансові ресурси регіону”.
71. Яку роль відіграють місцеві фінанси в реалізації регіональної соціальної
політики, а також у зміцненні економічної самостійності адміністративнотериторіальних одиниць?
72. Охарактеризуйте складові фінансових ресурсів регіону.
73. Дайте характеристику основним законодавчим документам, які
регламентують фінансове забезпечення регіонів.
74. Місцевий бюджет: призначення та складові.
75. Міжбюджетні відносини в Україні: зміни, внесені Бюджетним кодексом

Опитування
Дотримання
доброчесності

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано
по завершенню курсу.

умов Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів в розділі ІНДР
будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань
на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу
інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної
не доброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій
роботі студента є підставою для її не зарахуванням викладачем, незалежно від
масштабів плагіату чи обману.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
В Університеті наявні документи, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності: Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти ЛНУ; Положення про забезпечення академічної
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка;
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Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені
Івана Франка» (https://cutt.ly/ofX2uIH); Декларація про дотримання академічної
доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені
Івана Франка (https://cutt.ly/nfX2itr); Декларація про дотримання академічної
доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/4fX2iE6).
Дані документи розміщені за посиланням https://education-quality.lnu.edu.ua

12

СХЕМА КУРСУ
Тиж.

1

Тема, план, короткі тези

Форма
діяльності
(заняття)

Тема 1. Територіальна організація влади в
Україні та територіальне управління

1.Державна влада та державне
управління
2.Теоретичні основи територіального
управління
3. Державне управління на
регіональному рівні
4.Система органів виконавчої влади на
Лекція
території України
Регіональне управління: сутність,
цілі та специфіка. Історичні форми
управління регіональним розвитком.
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.. Принципи
регіонального управління в Україні.

Література.

Завдання, год

Термін
виконання

*** Ресурси в інтернеті

Нормативні
акти
www.nau.kiev.ua.
Сервер Верховної Ради
http://www.rada.gov.ua

України:
України:

1. Конституція
України
[Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт
Верховної
Ради
України:
Законодавство
України.
URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user
2. Про схвалення Концепції
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в
Україні:
Розпорядження
Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. №
333-р.:
URL:.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3
33-2014-р
3. Європейська хартія місцевого
самоврядування (укр/рос), Страсбург, 15
жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано
Законом №452/97-ВР від 15.07.97), Дата
підписання: 6 листопада 1996 р. URL::
http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України «Про засади
державної регіональної політики» від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2015 - №13. – Ст.90
5. Закон
України
«Про
добровільне об’єднання територіальних
громад» від 05.02.2015 р. / Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2015 - №13. –
1

2

Згідно з
розкладом

Ст.91

1. Кучабський
О.
І.
Територіальне управління в Україні в
умовах реформ : навч. посібн. / О. І.
Кучабський. Київ. : Астролябія, 2010.
304 с.
2. Чернов С.І. Текст лекцій з
дисципліни
«Державне
та
регіональне правління» / С.І.Чернов,
М.М. Новікова,С.О. Гайдученко;
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.
М. Бекетова. Харків.:ХНУМГ, 2014.
140 с.
3. Ковбасюк
Ю.В.
Регіональне
управління
:
підручник / за заг. ред. Ю. В.
Ковбасюка,В. М. Вакуленка, М. К.
Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. –
512 с.
4. Оболенський
О.
Опорний конспект лекцій з
навчальної дисципліни «Публічне
управління»
[Електронний
ресурс]. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_
2

Тема 1. Територіальна організація влади в
Україні та територіальне управління
Семінарське заняття №1
1.Предмет дисципліни "Регіональне
управління та територіальне планування " .
2. Основний понятійний апарат дисципліни
«Регіональне управління та територіальне

Семінарське
заняття

Нормативні
акти
України:
www.nau.kiev.ua.
Сервер Верховної Ради України:
http://www.rada.gov.ua
1.
Конституція
України
[Електронний ресурс] // Офіційний
веб-сайт Верховної Ради України:
Законодавство
України.
URL:
2

Згідно
з
розкладом

Питання для
самоконтрол
ю знань,

планування».
3.Об'єкти,
суб'єкти
територіальної
організації
влади
та територіального
управління в Україні.
4.Принципи територіальної організації влади
та територіального управління в Україні.
5.Методи дослідження проблем
територіальної організації влади та
територіального управління в Україні.

Дискусія
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user
в
2.
Про схвалення Концепції Робота
малих
групах
реформування
місцевого
самоврядування та територіальної
організації
влади
в
Україні:
Розпорядження Кабінету Міністрів
2год
України від 1 квітня 2014 р. № 333р.:
URL:.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/sh
ow/333-2014-р
3.
Європейська
хартія
місцевого самоврядування (укр/рос),
Страсбург, 15 жовтня 1985 року
(Хартію
ратифіковано
Законом
№452/97-ВР від 15.07.97), Дата
підписання: 6 листопада 1996 р.
URL:: http://zakon.rada.gov.ua
4.
Закон України «Про засади
державної регіональної політики» від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2015 - №13. – Ст.90
5.
Закон
України
«Про
добровільне
об’єднання
територіальних
громад»
від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2015 - №13. – Ст.91
6.
Кучабський
О.
І.
Територіальне управління в Україні в
умовах реформ : навч. посібн. / О. І.
Кучабський. Київ. : Астролябія, 2010.
304 с.
7.
Чернов С.І. Текст лекцій з
дисципліни
«Державне
та
регіональне правління» / С.І.Чернов,
М.М. Новікова,С.О. Гайдученко;
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.
3

М. Бекетова. Харків.:ХНУМГ, 2014.
140 с.
8.
Ковбасюк
Ю.В.
Регіональне управління : підручник /
за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка,В. М.
Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. :
НАДУ, 2014. – 512 с.
9.
Оболенський О. Опорний
конспект лекцій з навчальної
дисципліни «Публічне управління»
[Електронний
ресурс].
URL:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_
3
Тема 2. Державна регіональна політика в
Україні

Лекція

Нормативні
акти
України:
www.nau.kiev.ua.
Сервер Верховної Ради України:
http://www.rada.gov.ua
Конституція
України
[Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт
Верховної
Ради
України:
Законодавство
України.
URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user
2.
Про схвалення Концепції
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в
Україні:
Розпорядження
Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. №
333-р.:
URL:.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3
33-2014-р
3.
Європейська хартія місцевого
самоврядування (укр/рос), Страсбург, 15
жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано
Законом №452/97-ВР від 15.07.97), Дата
підписання: 6 листопада 1996 р. URL::
http://zakon.rada.gov.ua
4.
Закон України «Про засади
4

1.
1. Регіональна політика – складова
частина загальнодержавної політики.
2. Становлення регіональної політики
3. Принципи регіональної політики
4. Об’єкти і суб’єкти регіональної
політики
5. Механізм реалізації регіональної
економічної політики
6.Основні напрями створення ефективної
системи
регулювання економічного
розвитку регіону
Сутність,
мета
та
основні
завдання
регіональної
економічної
політики. Державна регіональна політика
як складова регіональної економічної
політики держави. Принципи державної

2

Згідно
з
розкладом

4

регіональної
економічної
політики.
Форми та методи реалізації державного
управління
соціально-економічними
процесами у регіоні. Інституційне
забезпечення державної регіональної
політики: стан, проблеми та перспективи.
Формування
та
вдосконалення
національної
системи
управління
територіями.
Інституційно-правові,
організаційні, фінансово-економічні та
соціально-психологічні
механізми
реалізації регіональної політики.

державної регіональної політики» від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2015 - №13. – Ст.90
5.
Закон
України
«Про
добровільне об’єднання територіальних
громад» від 05.02.2015 р. / Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2015 - №13. –
Ст.91
6.
Кучабський
О.
І.
Територіальне управління в Україні в
умовах реформ : навч. посібн. / О. І.
Кучабський. Київ. : Астролябія, 2010.
304 с.
7.
Чернов С.І. Текст лекцій з
дисципліни «Державне та регіональне
правління»
/
С.І.Чернов,
М.М.
Новікова,С.О. Гайдученко; Харк. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.
Харків.:ХНУМГ, 2014. 140 с.
8.
Ковбасюк Ю.В. Регіональне
управління : підручник / за заг. ред. Ю.
В. Ковбасюка,В. М. Вакуленка, М. К.
Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с.
9.
Оболенський О. Опорний
конспект лекцій з навчальної дисципліни
«Публічне управління» [Електронний
ресурс].
URL:
http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_

Тема 2. Державна регіональна політика в
Україні
Семінарське заняття №2
1.Форми та методи реалізації державного
управління соціально-економічними
процесами у регіоні.
2. Інституційне забезпечення державної
регіональної політики: стан, проблеми та
перспективи.
4. Сутність регіональної економічної

Нормативні
акти
України:
www.nau.kiev.ua.
Сервер Верховної Ради України:
http://www.rada.gov.ua

1. Конституція
України
[Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт
Верховної
Ради
України:
Законодавство
України.
URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user
2. Про схвалення Концепції
5

Питання для
самоконтрол
ю знань,
Дискусія
2год

Згідно
з
розкладом

політики.
5.Цілі і завдання регіональної економічної
політики.
6. Принципи державної регіональної
економічної політики в Україні.
7. Практична реалізація основних складових
державної регіональної політики в Україні.

Семінарське
заняття

реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в
Україні:
Розпорядження
Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. №
333-р.:
URL:.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3
33-2014-р
3. Європейська хартія місцевого
самоврядування (укр/рос), Страсбург, 15
жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано
Законом №452/97-ВР від 15.07.97), Дата
підписання: 6 листопада 1996 р. URL::
http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України «Про засади
державної регіональної політики» від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2015 - №13. – Ст.90
5. Закон
України
«Про
добровільне об’єднання територіальних
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Тема 3. Реформування адміністративнотериторіального устрою
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територія”
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3.Співвідношення змісту понять “адміністративнотериторіальний
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“адміністративнотериторіальний устрій”
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(принципи)
адміністративнотериторіального устрою
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3.Концептуальні основи Європейської хартії
місцевого самоврядування та практичні
приклади її реалізації в Україні.
4. Світові моделі розвитку місцевого
самоврядування як форми реального
народовладдя.
5. Процеси децентралізації та розподіл
повноважень між органами місцевої та
центральної влади в європейських країнах.
6. Необхідність становлення місцевої
демократії в Україні та інших країна
Світу.

[Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт
Верховної
Ради
України:
Законодавство
України.
URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user
2. Про схвалення Концепції
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в
Україні:
Розпорядження
Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. №
333-р.:
URL:.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3
33-2014-р
3. Європейська хартія місцевого
самоврядування (укр/рос), Страсбург, 15
жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано
Законом №452/97-ВР від 15.07.97), Дата
підписання: 6 листопада 1996 р. URL::
http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України «Про засади
державної регіональної політики» від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2015 - №13. – Ст.90
5. Закон
України
«Про
добровільне об’єднання територіальних
громад» від 05.02.2015 р. / Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2015 - №13. –
Ст.91
6. Кучабський
О.
І.
Територіальне управління в Україні в
умовах реформ : навч. посібн. / О. І.
Кучабський. Київ. : Астролябія, 2010.
304 с.
7. Чернов С.І. Текст лекцій з
дисципліни «Державне та регіональне
правління»
/
С.І.Чернов,
М.М.
Новікова,С.О. Гайдученко; Харк. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.
Харків.:ХНУМГ, 2014. 140 с.
8. Ковбасюк Ю.В. Регіональне
11

Питання для
самоконтрол
ю знань,
Дискусія
Робота в
малих групах
2год

управління : підручник / за заг. ред. Ю.
В. Ковбасюка,В. М. Вакуленка, М. К.
Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с.
9. Оболенський О. Опорний
конспект лекцій з навчальної дисципліни
«Публічне управління» [Електронний
ресурс].
URL:
http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_
10.
.Пак Н. Т, Подвірна Н.
С.
Local budgets in the context of
decentralization of power (Місцеві
бюджети в контексті децентралізації
влади) Business Economics, Issue 4 (2),
(October). Volume 52. Palgrave Macmillan
Ltd., 2017. -Pages 540 - 549(
11.
.Пак Наталія Тадеушівна
, Крамар Діана, Кобець Катерина Засади
реформування місцевого самоврядування
в
Україні«СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ
ВИРІШЕННЯ»:
Матеріали
VІІІ
міжнародної
науково-практичної
конференція м. Дніпро 20 жовтня 2017 р.
С.236 – 239:
12.
Пак Наталія Тадеушівна
ПУБЛІЧНЕ
УПРАВЛІННЯ:
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ. ПУБЛІЧНЕ
УПРАВЛІННЯ
ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ: КОНКУРЕНТНІ
ВИКЛИКИ
СУЧАСНОСТІ:
праці
всеукраїнської науково-.
13.
Пак Наталія Тадеушівна
Подвірна Н. С. Територіальні громади
як
основний елемент місцевого
самоврядування.
Науковий
вісник
міжнародного
гуманітарного
університету.
Серія:
Економіка
і
менеджмент. 2018. №29/2018. С. 67 – 71

9

Тема

5.Територіальне

управління

в

1. Нормативні акти України: 4
12

Згідно з

умовах змін
Формування
територіальної Лекція
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.

www.nau.kiev.ua.
2. Сервер Верховної Ради
України: http://www.rada.gov.ua

3. Конституція
України
[Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт
Верховної
Ради
України:
Законодавство
України.
URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user
4. Про схвалення Концепції
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в
Україні:
Розпорядження
Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. №
333-р.:
URL:.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3
33-2014-р
5. Європейська хартія місцевого
самоврядування (укр/рос), Страсбург, 15
жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано
Законом №452/97-ВР від 15.07.97), Дата
підписання: 6 листопада 1996 р. URL::
http://zakon.rada.gov.ua
6. Закон України «Про засади
державної регіональної політики» від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2015 - №13. – Ст.90
7. Закон
України
«Про
добровільне об’єднання територіальних
громад» від 05.02.2015 р. / Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2015 - №13. –
Ст.91
8. Кучабський
О.
І.
Територіальне управління в Україні в
умовах реформ : навч. посібн. / О. І.
Кучабський. Київ. : Астролябія, 2010.
304 с.
9. Андрієвський
Т.
Децентралізація
–
запорука
процвітання / Т. Андрієвський //
13

розкладом

Вісник міністерства доходів і зборів
України. – 2014. - №36. – С.46-47
10.
8.Бабінова
О.О.
Державна регіональна політика і
регіональний розвиток: сучасні реалії
України та європейський досвід /
О.О. Бабінова. – К.: Фенікс, 2011. –
268 с.
11.
9.Баймуратов
М.
Децентралізація
та
компетенція
місцевого самоврядування в Україні /
М. Баймуратов // Віче. – 2015. – №12.
– С.14-17
12.
10.Батанов
О.
Політико-правові
засади
децентралізації публічної влади в
зарубіжних країнах у контексті
муніципальної реформи в Україні /
О. Батанов // Юридичний вісник. –
2014. - №4. – С.25-33
13.
11.Батанов
О.
Розвиток
конституційного
законодавства
про
статус
територіальних громад в Україні:
доктринальні та прикладні аспекти /
О. Батанов // Віче. – 2015. – №12. –
С.18-22
11.

Тема 5.Територіальне управління в
умовах змін
Семінарське заняття № 5
Зміни на територіальному рівні: сутність,
поняття та етапи
2.Централізація та децентралізація влади
2.1.Місцеве самоврядування у державному
Семінарське
управлінні України.
заняття
2.2 Проблеми функціонування та напрями

Нормативні
акти
України:
www.nau.kiev.ua.
Сервер Верховної Ради України:
http://www.rada.gov.ua

1. Конституція
України
[Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт
Верховної
Ради
України:
Законодавство
України.
URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user
14

Питання для
самоконтрол
ю знань,

Дискусія
Робота в

Згідно з
розкладом

реформування
3 Управління ресурсами територій країни в
умовах змін.
4. Практичні аспекти управління трудовими,
фінансовими, інвестиційними,
інноваційними та іншими видами ресурсів в
Україні в умовах змін.
5 Стратегічний менеджмент у ході
проведення змін.
6.Необхідність територіального управління в
умовах змін в Україні

2. Про схвалення Концепції
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в
Україні:
Розпорядження
Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. №
333-р.:
URL:.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3
33-2014-р
3. Європейська хартія місцевого
самоврядування (укр/рос), Страсбург, 15
жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано
Законом №452/97-ВР від 15.07.97), Дата
підписання: 6 листопада 1996 р. URL::
http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України «Про засади
державної регіональної політики» від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2015 - №13. – Ст.90
5. Закон
України
«Про
добровільне
об’єднання
територіальних
громад»
від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2015 - №13. – Ст.91
6. Кучабський
О.
І.
Територіальне управління в Україні в
умовах реформ : навч. посібн. / О. І.
Кучабський. Київ. : Астролябія, 2010.
304 с.
7. Андрієвський
Т.
Децентралізація
–
запорука
процвітання / Т. Андрієвський //
Вісник міністерства доходів і зборів
України. – 2014. - №36. – С.46-47
8. .Бабінова О.О. Державна
регіональна політика і регіональний
розвиток: сучасні реалії України та
європейський досвід / О.О. Бабінова.
– К.: Фенікс, 2011. – 268 с.
9. .Баймуратов
М.
15

малих групах
2год

Децентралізація
та
компетенція
місцевого самоврядування в Україні /
М. Баймуратов // Віче. – 2015. – №12.
– С.14-17
10.
Батанов О. Політикоправові
засади
децентралізації
публічної влади в зарубіжних країнах
у контексті муніципальної реформи в
Україні / О. Батанов // Юридичний
вісник. – 2014. - №4. – С.25-33
11.
.Батанов О. Розвиток
конституційного законодавства про
статус територіальних громад в
Україні: доктринальні та прикладні
аспекти / О. Батанов // Віче. – 2015. –
№12. – С.18-22
126

Тема № 7 Загальні засади формування
механізму господарського управління
регіоном
Семінарське заняття № 6
1.Фактори регіонального розвитку:
1.1Економіко-географічне
положення
і
природно-ресурсний потенціал.
Семінарське
1.2.Виробництво на території регіону.
заняття
1.3 Система розселення і трудовий
потенціал.
1.4Соціальна структура регіону.
2.Ринкові механізми регіонального розвитку.
3.Характеристика
системи
управління
регіональним розвитком. Мета регіонального
розвитку
4.Регіональна діагностика.
5.Регіональне планування.
6.Сучасні підходи до аналізу та оцінювання
економічного розвитку регіонів.
7.Державні
механізми
стимулювання

Нормативні
акти
України:
Нормативні
акти
України:
www.nau.kiev.ua.
Сервер Верховної Ради України:
http://www.rada.gov.ua
Конституція
України
[Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт
Верховної
Ради
України:
Законодавство
України.
URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user
2.
Про схвалення Концепції
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в
Україні:
Розпорядження
Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. №
333-р.:
URL:.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3
33-2014-р
3.
Європейська хартія місцевого
самоврядування (укр/рос), Страсбург, 15

1.

16

Питання для
самоконтрол
ю знань,

Дискусія
Робота в
малих групах
2год

Згідно
з
розкладом

економічного розвитку регіонів.
8.Напрями удосконалення механізмів
державного стимулювання економічного
розвитку регіонів в Україні в контексті
зарубіжного досвіду.

жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано
Законом №452/97-ВР від 15.07.97), Дата
підписання: 6 листопада 1996 р. URL::
http://zakon.rada.gov.ua
4.
Закон України «Про засади
державної регіональної політики» від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2015 - №13. – Ст.90

Закон
України
«Про
добровільне
об’єднання
територіальних
громад»
від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2015 - №13. – Ст.91

5.

Кучабський
О.
І.
Територіальне управління в Україні в
умовах реформ : навч. посібн. / О. І.
Кучабський. Київ. : Астролябія, 2010.
304 с.

6.

Андрієвський
Т.
Децентралізація
–
запорука
процвітання / Т. Андрієвський //
Вісник міністерства доходів і зборів
України. – 2014. - №36. – С.46-47
8.
.Бабінова О.О. Державна
регіональна політика і регіональний
розвиток: сучасні реалії України та
європейський досвід / О.О. Бабінова.
– К.: Фенікс, 2011. – 268 с.
9.
.Баймуратов
М.
Децентралізація
та
компетенція
місцевого самоврядування в Україні /
М. Баймуратов // Віче. – 2015. – №12.
– С.14-17
10.
Батанов
О.
Політикоправові
засади
децентралізації
публічної влади в зарубіжних країнах
у контексті муніципальної реформи в
Україні / О. Батанов // Юридичний

7.

17

вісник. – 2014. - №4. – С.25-33
11.
.Батанов
О.
Розвиток
конституційного законодавства про
статус територіальних громад в
Україні: доктринальні та прикладні
аспекти / О. Батанов // Віче. – 2015. –
№12. – С.18-22
13

Тема № 9 Фінансові ресурси регіону .
Семінарське заняття № 7
1.Шляхи розширення податкової бази Семінарське
заняття
місцевих бюджетів та заощадження
бюджетних коштів.
2 Шляхи вдосконалення міжбюджетних
відносин.
3.Економічна природа та виникнення
місцевого оподаткування.
4. Тенденції формування та склад дохідної
бази місцевих бюджетів у зарубіжних
країнах.
5. Бюджетний федералізм, доходи та видатки
локальних урядів.
6. Досвід західних країн щодо зміцнення
фінансової
основи
регіонального
та
місцевого розвитку

Нормативні
акти
України:
Нормативні
акти
України:
www.nau.kiev.ua.
Сервер Верховної Ради України:
http://www.rada.gov.ua

1. Конституція
України
[Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт
Верховної
Ради
України:
Законодавство
України.
URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user
2. Про схвалення Концепції
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в
Україні:
Розпорядження
Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. №
333-р.:
URL:.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3
33-2014-р
3. Європейська хартія місцевого
самоврядування (укр/рос), Страсбург, 15
жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано
Законом №452/97-ВР від 15.07.97), Дата
підписання: 6 листопада 1996 р. URL::
http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України «Про засади
державної регіональної політики» від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2015 - №13. – Ст.90
5. Закон
добровільне
18

України
«Про
об’єднання

Питання для
самоконтрол
ю знань,
Дискусія
Робота в
малих групах
2год

Згідно
з
розкладом

територіальних
громад»
від
05.02.2015 р. / Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2015 - №13. – Ст.91

6. Кучабський
О.
І.
Територіальне управління в Україні в
умовах реформ : навч. посібн. / О. І.
Кучабський. Київ. : Астролябія, 2010.
304 с.
7. Андрієвський
Т.
Децентралізація
–
запорука
процвітання / Т. Андрієвський //
Вісник міністерства доходів і зборів
України. – 2014. - №36. – С.46-47
8. .Бабінова О.О. Державна
регіональна політика і регіональний
розвиток: сучасні реалії України та
європейський досвід / О.О. Бабінова.
– К.: Фенікс, 2011. – 268 с.
9. .Баймуратов
М.
Децентралізація
та
компетенція
місцевого самоврядування в Україні /
М. Баймуратов // Віче. – 2015. – №12.
– С.14-17
10.
Батанов О. Політикоправові
засади
децентралізації
публічної влади в зарубіжних країнах
у контексті муніципальної реформи в
Україні / О. Батанов // Юридичний
вісник. – 2014. - №4. – С.25-33
11.
.Батанов О. Розвиток
конституційного законодавства про
статус територіальних громад в
Україні: доктринальні та прикладні
аспекти / О. Батанов // Віче. – 2015. –
№12. – С.18-22
Заліковий модуль

Список основної літератури
Перелік питань для підсумкового контролю

19

Тестові
завдання

Згідно

з

Засоби діагностики знань та умінь студентів
з навчальної дисципліни

20

2 год

розкладом

