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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 

 Дисципліна «Децентралізація влади та реформа державного управління» 

зорієнтована на формування комунікативної та управлінської компетентностей 

студентів, розвиток організаційної культури, накопичення спеціального досвіду, 

що сприяє розвитку креативних здібностей студентів та спонукає до 

самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні 

здібності як визначальні для формування професійної майстерності та 

конкурентоздатності сучасного фахівця.  

Однією з основних форм вивчення дисципліни «Децентралізація влади та 

реформа державного управління»  є самостійна робота студентів. 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, істотним 

чинником у формуванні вміння навчатися, активізації засвоєння студентом знань 

та їх реалізації, основним засобом опанування навчального матеріалу в 

позааудиторний час. 

 Мета самостійної роботи студентів – сприяти засвоєнню у повному 

обсязі навчальної програми дисципліни «Децентралізація влади та реформа 

державного управління» та формуванню вміння самостійно працювати, що є 

важливою освітньою та професійною якістю, сутність якої полягає у 

систематизації, плануванні та  контролі  власної діяльності. 

 Завдання  самостійної роботи студентів – засвоїти певні знання, уміння, 

навички, закріпити та систематизувати здобуті знання, навчитися застосовувати 

їх при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявити 

прогалини у системі знань з предмету «Децентралізація влади та реформа 

державного управління». 

        Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Децентралізація влади та 

реформа державного управління» визначається навчальною програмою 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача. 

 Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення  навчальної дисципліни 
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«Децентралізація влади та реформа державного управління»: навчальними та 

методичними посібниками, методичними матеріалами для самостійної роботи 

студентів, конспектом лекцій,  періодичними виданнями тощо. 

 Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Децентралізація 

влади та реформа державного управління »організовується з дотриманням низки 

вимог: 

  надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 

  забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не 

обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань; 

  підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного 

взаємозв'язку між викладачем та студентами.  

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну «Децентралізація влади та 

реформа державного управління», мають інформуватися викладачем щодо 

організації самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм 

контролю та звітності, кількості балів за виконання завдань. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, 

термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання 

визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми 

дисципліни (розділу «Самостійна робота студентів»). 

Організація та контроль процесу та змісту самостійної роботи та її 

результатів здійснюються викладачами кафедри. 

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної 

роботи, фіксуються викладачами та доводяться до відома студентів. 
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1.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА  

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» 

 

№ зп Назва змістовної  теми 

Змістовий модуль І.  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ 

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Тема 1. Поняття і сутність категорії «децентралізація»: базові аспекти і 

проблеми сучасного розуміння   

Тема 2. Європейська хартія місцевого самоврядування – ключовий орієнтир 

на шляху децентралізації та реформування місцевого 

самоврядування  

Тема 3. Світовий досвід децентралізації і розвитку місцевого 

самоврядування 

Змістовий модуль ІІ.  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ 

Тема 4. Перспективні напрями формування сучасних територіальних 

громад. 

Тема 5. Алгоритм добровільного об’єднання територіальних громад.  

Тема 6. Практика створення об’єднаних територіальних громад 

Тема 7. «Розумне зростання» в об’єднаних територіальних громадах  

 Всього годин: 120 
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2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення  кожної теми 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1.ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ 

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

 

Тема 1. Поняття і сутність категорії «децентралізація»: базові аспекти і 

проблеми сучасного розуміння   

Децентралізація владних повноважень: сутність та поняття. Види таформи 

децентралізації. Законодавчі та нормативно-правовізасади здійснення державної 

політикиу сфері місцевого самоврядування.Світові моделі 

децентралізованогоуправління.Переваги та наслідки децентралізаціївладних 

повноважень. 

Виконайтезавданнядо теми 1. 

1. Охарактеризуйтевиди таформи децентралізації.  

2. Назвіть основні нормативно-правові акти щодо місцевого самоврядування. 

3. Оцініть переваги та наслідки децентралізаціївладних повноважень. 

 

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 2. Європейська хартія місцевого самоврядування – ключовий орієнтир 

на шляху децентралізації та реформування місцевого самоврядування 

Динаміка конституційно-правового забезпечення місцевого самоврядування в 

Україні. Специфіка вітчизняних та європейських підходів щодо здійснення 

місцевого самоврядування.Європейська хартія місцевого самоврядування як 

концепт локальної демократіїна європейському правовому просторі.Проблеми 

імплементації Європейськоїхартії місцевого самоврядування 

вУкраїні.Співвідношення Конценції і вітчизняного законодавчого забезпечення 

місцевого самоврядування. 

Виконайтезавданнядо теми 2. 
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1. Порівняйте вітчизняний та європейський підходи щодо здійснення місцевого 

самоврядування. 

2. Оцініть значення Європейськоїхартії місцевого самоврядування. 

3. Назвіть існуюче вітчизняне законодавче забезпечення місцевого 

самоврядування. 

 

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 3. Світовий досвід децентралізації і розвитку місцевого 

самоврядування 

Сталий розвиток та ефективне муніципальне врядування.Розвиток 

територіальної згуртованості. Децентралізація та багаторівневеуправління. 

Тенденції децентралізації управління вУкраїні та зарубіжних країнах: 

порівняльний аналіз.Децентралізація та реінтеграція:баланс між місцевим та 

регіональнимсамоврядуванням. 

Виконайтезавданнядо теми 3. 

1. Оцініть тенденції децентралізації управління вУкраїні та зарубіжних країнах. 

2. Чому необхідно дотримуватисьбалансу між місцевим та 

регіональнимсамоврядуванням. 

3. Проаналізуйте складовіефективного муніципального врядування. 

 

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

Тема 4. Перспективні напрями формування сучасних територіальних 

громад. 

Реформування місцевого самоврядування та системи територіальноїорганізації 

влади в Україні в умовахреалізації реформи «децентралізації». 
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Мета, напрями та механізми формування ефективного місцевого самоврядування 

в Україні. Розподіл повноважень між центральними, місцевими 

органамивиконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також в 

системі місцевого самоврядування.Характеристика основних повноважень 

органів місцевого самоврядування базового, районного та 

обласногорівнів.Удосконалення міжбюджетних відносин у контексті реалізації 

принципів«фінансової децентралізації» в Україні. 

Виконайтезавданнядо теми 4. 

1. Охарактеризуйте основні повноваження органів місцевого самоврядування. 

2. Назвіть принципи «фінансової децентралізації» в Україні. 

3. В чому полягає суть розподілу повноважень між центральними, місцевими 

органамивиконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

 

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 5. Алгоритм добровільного об’єднання територіальних громад.  

Нормативно-правова основа добровільного об’єднання територіальних 

громад. Механізми створення та функціонування об’єднаних територіальних 

громад.Нормативно-правове та організаційнезабезпечення формування 

спроможних об’єднаних територіальних громадв Україні. 

Виконайтезавданнядо теми 5. 

1. Назвіть механізми створення та функціонування об’єднаних територіальних 

громад. 

2. Яке існує нормативно-правовезабезпечення формування об’єднаних 

територіальних громадв Україні. 

3. В чому полягає мета добровільного об’єднання територіальнихгромад. 

 

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 6. Практика створення об’єднаних територіальних громад 
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Особливості створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

Переформатуваннясистемиорганіввлади на районному рівні  в умовах створення 

ОТГ.Перспективний план формуванняспроможних ОТГ.Добровільнеоб’єднання 

ТГ: бюджетні та інфраструктурніпереваги. Питання потреби в префектурах. 

Виконайтезавданнядо теми 6. 

1. Які існують особливості створення об’єднаних територіальних громад. 

2. Що собою представляє Перспективний план формуванняспроможних ОТГ. 

3.Проаналізуйте бюджетні та інфраструктурні переваги добровільного 

об’єднання ТГ. 

 

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 7. «Розумне зростання» в об’єднаних територіальних громадах 

Формування об’єднаних територіальних громад на засадах «розумного 

зростання». Реалізація принципів розумногозростання для об’єднаних 

територіальних громад.Запровадження SMART-COMMUNITYяк стратегії 

розвитку територіальнихгромад в Україні. 

Виконайтезавданнядо теми 7. 

1. В чому полягає суть формування об’єднаних територіальних громад саме на 

засадах «розумногозростання». 

2. Яка мета запровадження SMART-COMMUNITYяк стратегії розвитку 

територіальнихгромад в Україні. 

3. Назвіть принципирозумногозростання для об’єднаних територіальних громад. 

 

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

4. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Аналіз правових форм організації місцевогосамоврядування в зарубіжних 

країнах. 

2. Англосаксонська модель місцевогосамоврядування. 



10 

 

3. Особливості континентальної моделі територіальногоуправління. 

4. Континентальна та  іберійськамоделі територіального управління : 

порівняльна характеристика. 

5. Характерні особливості радянської моделі територіальногоуправління. 

6. Змішані моделі територіального управління. 

7. Сутність муніципальних реформ. 

8. Мета та завдання муніципальних реформ. 

9. Механізми  муніципальні реформи в країнах Європи. 

10. Основні складові проведення муніципальних реформ в країнахЄвропи та 

США. 

11. Характерні особливості проведення муніципальних реформ вРосійській 

Федерації. 

12. Порівняльна характеристика проведення муніципальних реформ в 

країнах Західної Європи та СНД. 

13.  Роль статутів територіальних громад у здійсненні 

місцевогосамоврядування. 

14. Головні проблеми забезпечення інституту комунальної власності вУкраїні. 

15. Матеріально-фінансова самостійністьмісцевого самоврядування? 

16. Структура компетенції місцевого самоврядування. 

17. Суб’єкти муніципальних правовідносин. 

18. Делегована (доручена) компетенція місцевого самоврядування. 

19. Повноваження виконавчих органів місцевогосамоврядування. 

20. Делеговані повноваження органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

21. Відповідальність органів та посадових осіб місцевогосамоврядування 

перед територіальною громадою. 
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5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

 

1. Поясніть термін «децентралізація».  

2. У чому відмінність між «децентралізацією» та «деконцентрацією»? 

3. Як Ви розумієте зміст понять «деволюція», «субсидіарність»? 

4. Які типи та форми має децентралізація? У чому їх відмінність? 

5. Чим була спричинена поява Європейської хартії місцевого самоврядування? 

6. У чому полягає загальне та профільне значення Європейської хартії місцевого 

самоврядування для становлення, розвитку і функціонування системи 

місцевого самоврядування? 

7. У чому полягають державницький та громадівський підходи до місцевого 

самоврядування, які знайшли відображення у Європейській хартії місцевого 

самоврядування? 

8. Що є основними засадами формування фінансових джерел органів місцевого 

самоврядування, відповідно до Хартії? 

9. Яким основним компонентам під час запровадження реформ децентралізації в 

зарубіжних країнах приділялась значна увага урядами цих країн? 

10. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що адміністративна реформа і децентралізація 

часто розглядаються як окремі складові процесу інституційних реформ? 

Аргументуйте свою точку зору. 

11. Назвіть основні принципи, якими керуються країни ЄС при проведенні 

адміністративних реформ, які базуються на традиціях і віддзеркалюють 

фундаментальні цінності держав Європи. 

12. В чому полягає мета Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні? 

13. Охарактеризуйте основні проблеми розвитку територіальних громад, які 

потребують негайного розв’язання та назвіть шляхи їх вирішення, що 

зазначені в Концепції. 

14. Назвіть основні повноваження органів місцевого самоврядування базового, 

районного та обласного рівнів, які зазначені в Концепції. 
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15. Яке місце займає у реформуванні місцевого самоврядування Закон України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад»? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

16. Коли об’єднана територіальна громада вважається утвореною? 

17. Розкрийте особливості здійснення власних та делегованих повноважень. Яким 

чином вони регламентуються у законодавстві? 

18. Які, на Ваш погляд, значні зміни вже відбулися у перерозподілі повноважень 

в ОТГ? 

19. Назвіть питання, які вирішуються виключно на пленарних засіданнях 

місцевих рад? 

20. Чи вважаєте Ви важливим участь ОМС у здійсненні державної регуляторної 

політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»? 

21. Які завдання щодо наближення технічного регулювання у сфері 

стандартизації «розумних міст та розумних спільнот» 

(SmartCities&SmartCommunities) стоять перед Україною? 

22. Визначте основні пріоритети щодо запровадження ідеї «розумного зростання» 

в об’єднаних територіальних громадах? 

23. Наведіть приклади «розумного зростання» у територіальній громаді, в якій Ви 

проживаєте? 

24. Що таке місцеве самоврядування? 

25. Назвіть основні принципи місцевого самоврядування. 

26. Розкрийте зміст теорії місцевого самоврядування. 

27. Висвітліть основні норми місцевого самоврядування.  

28. Назвіть основні групи правових відносин місцевого самоврядування. 

29. Що розуміється під функціями місцевого самоврядування? Назвіть основні 

функції місцевого самоврядування. 

30. Розкрийте основні напрямки місцевої самоврядної діяльності. 

31. Що закріплюють норми права місцевого самоврядування? 
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32. Назвіть головні проблеми комплексного соціально-економічного розвитку 

самоврядних територіальних утворень. 

33. Що таке демографічні основи місцевого самоврядування? 

34. Розкрийте сутність поняття територіальні основи місцевого самоврядування. 

35. Розкрийте функції муніципальних фінансів. 

36. Які ви знаєте основні доходи муніципальних бюджетів? 

37. Назвіть основні видатки муніципальних бюджетів. 

38. Назвіть основні муніципальні податки та збори. 

39. Назвіть основні форми прямого волевиявлення громадян. 

40. У чому полягають об’єктивні передумови нормативно-правового розвитку 

місцевого самоврядування в Україні? 

41. Розкрийте структуру місцевого самоврядування адміністративно- 

територіальної одиниці. 

42. Проаналізуйте світову практику нормативно-правового забезпечення 

місцевого самоврядування. 

43. Назвіть суб’єкти конституційних правовідносин в системі місцевого 

самоврядування. 

44.  Яким чином територіальна громада впливає на організацію роботи органів 

місцевого самоврядування? 

45. У чому полягають головні ознаки територіальної громади як первинного 

суб’єкта місцевого самоврядування? 

46.  Яке гарантійне право людини на індивідуальність забезпечує територіальна 

громада? 

47. Назвіть основні форми діяльності територіальних громад. 

48.  Яким чином можна поєднати форми безпосередньої та представницької 

демократії у здійсненні місцевого самоврядування? 

49. Розкрийте роль статутів територіальних громад у здійсненні місцевого 

самоврядування. 

50. Яким чином можна забезпечити матеріально-фінансову самостійність 

місцевого самоврядування? 
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51. Розкрийте структуру компетенції місцевого самоврядування. 

52. Що таке суб’єкти муніципальних правовідносин? 

53. Що таке делегована (доручена) компетенція місцевого самоврядування? 

54. Що таке власні повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування? 

55. Охарактеризуйте делеговані повноваження органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

56. Що є підставами відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування перед територіальною громадою? 
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7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

управління об’єктами державної та комунальної власності : Закон 

України від 02 червня 2016 р. № 1405-VIII / Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2016, № 28, ст.533. 

8. Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» щодо особливостей державної реєстрації органів 

місцевого самоврядування як юридичних осіб від 25 грудня 2015 року 

№ 925-VIII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada. 

gov.ua/laws/show/925-19– Назва з екрану. 

9. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон 

України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 – Назва зекрану. 

10. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лют. 2015 

року № 156-VIII – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19 – Назва з екрану. 

11. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (редакція на 01.01.2017 р. підстава 1774-19) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80– Назва з екрану. 

12. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні: розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014- 

%D1%80– Назва з екрану. 

13. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента 

України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 

Інформаційні ресурси (рекомендовані сайти) 

1. Офіційний сайт Верховної ради України. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-
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2. Офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України». [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.auc.org.ua/. 

3. Офіційний сайт Інституту громадянського суспільства – Режим 

доступу: http://www.csi.org.ua/ 

4. Офіційний сайт Міністерства регіональної політики, будівництва 

та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://minregion.gov.ua. 

5. Реформа децентралізації влади в Україні – Децентралізація влади. 

[Електронний ресурс] [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// 

decentralization.gov.ua 

 


