
 

Чернігівський  інститут імені Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Кафедра управління персоналом, економіки праці та публічного управління 

http://maupchern.pp.ua/kaf-upravlinja/ 

Назва дисципліни Децентралізація влади та реформа державного 

управління 

Викладач (-і) Непомнящий  Олександр Михайлович 

Портфоліо 

викладача (-ів) 

http://maupchern.pp.ua/wp-

content/uploads/2020/11/nepomnjashhij-o.m..pdf 

Контактний тел. (0462) 677-179 

E-mail: maupchern@ukr.net 

Сторінка 

дисципліни на 

сайті  

http://maupchern.pp.ua/dec_vl_reform_upr/ 

Консультації Понеділок, 15:00-16:00, ауд. № 204 

 

1. Коротка анотація до дисципліни. Навчальна дисципліна 

«Децентралізація влади та реформа державного управління» є 

невід’ємною складовою навчального плану підготовки магістрів, має 

своїм завданням сформулювати у студентів глибокі теоретичні і практичні 

знання з питань децентралізації влади в Україні та особливостей реформи 

державного управління. 

2. Мета: 

-ознайомити студентів із сучасними підходами та концепціями щодо 

здійснення державної політики у сфері місцевого самоврядування; 

-надати студентам знання з теоретичних, правових та організаційних 

засад децентралізаційних процесів та інституційного розвитку місцевого 

самоврядування в Україні та зарубіжних країнах; 

розкрити основні ознаки децентралізованої моделі управління на 

місцевому рівні; 

- сформувати у студентів вміння щодо визначення основних переваг / 

позитивних наслідків, а також проблем та ризиків децентралізації 

владних повноважень на різних рівнях управління; 

- сформувати у студентів систематизовані знання про основні 

організаційно-правові механізми та технології управління на локальному 

рівні; 

http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/nepomnjashhij-o.m..pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/nepomnjashhij-o.m..pdf
mailto:maupchern@ukr.net
http://maupchern.pp.ua/dec_vl_reform_upr/
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- сформувати вміння та навички щодо забезпечення збалансування 

інтересів самоврядування та державної влади на місцевому рівні в Україні 

з урахуванням зарубіжного досвіду; 

- сформувати систематизовані знання щодо чинників розвитку місцевого  

самоврядування. 

3. Завдання:  

• оволодіти знаннями щодо законодавчого і нормативного регулювання 

діяльності органів держави, зокрема з питань децентралізації і 

адміністративного реформування на різних рівнях управління;  

• сформувати глибоке уявлення про взаємодію органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування щодо проведення реформи державного 

управління. 

 

4. Формат курсу: заочний (offline). 

 

5.  Програмні результати навчання (інтегральні, фахові 

компетентності): 

Табл.1 

Компетентність Ступінь сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

Здатність застосовувати 

науковий підхід до 

формування та виконання 

ефективних проєктів у 

соціально-економічній 

сфері. 

Повністю. 

Співвідноситься з метою 

курсу 

Підсумкове 

(залік) 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Повністю. 

Співвідноситься з метою 

курсу 

Поточне, 

рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове 

(залік) 

Здатність проводити 

дослідження на 

відповідному рівні 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами освітньої 

програми 

Поточне, 

рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове 

(залік) 

Здатність збирати, 

аналізувати та обробляти 

статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які 

необхідні для розв’язання 

комплексних економічних 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами освітньої 

програми 

Поточне, 

рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове 

(залік) 
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проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки. 

Здатність застосовувати 

науковий, аналітичний, 

методичний інструментарій 

для обґрунтування стратегії 

розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з 

цим управлінських рішень. 

Повністю. 

Співвідноситься з метою 

курсу 

Поточне, 

рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове 

(залік) 

Здатність використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та соціальних 

процесів, адекватні 

встановленим потребам 

дослідження.. 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами освітньої 

програми 

Поточне, 

рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове 

(залік) 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). 

Повністю. 

Співвідноситься з метою 

курсу 

Поточне, 

рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове 

(залік) 

 

6. Тривалість курсу. 120годин (4 кредити ЄКТС), з них: 8 годин 

аудиторної роботи; 112 годин – самостійної роботи, залік – 2 години.  

7. Статус дисципліни: обов'язкова  

8. Пререквізити: Навчальна дисципліна «Децентралізація влади та 

реформа державного управління» належить до обов'язкових компонентів 

освітньої програми за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування», галузі знань «Публічне управління та адміністрування». 

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях економічної теорії, політології, 

управління персоналом, менеджменту, тощо.  

9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – використовувати 

електронні сервіси Верховної Ради України, Національної бібліотеки імені 

В.І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки, Міністерства 

освіти і науки України. 

10. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді.  

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивного 

диспуту. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної 

підготовки та консультацій викладача.  
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- Дотримання академічної доброчесності. 

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

11. Зміст дисципліни:4год лекцій; 4год семінарських. Курс складається з 

двох змістових модулів: 

- Змістовий модуль 1«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМРЕФОРМУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»; 

- Змістовий модуль 2 «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ» 

12.Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські 

заняття, консультації.  

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких 

форм і методів навчання, як лекції-бесіди, лекції-візуалізації.  

Лекція-бесіда забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією 

і дозволяє привернути Вашу увагу до найбільш важливих питань теми лекції, 

визначити у процесі діалогу особливості сприйняття навчального матеріалу. 

Ви маєте можливість обмірковувати поставлені запитання, робити 

самооцінку рівня своєї підготовки, навчитися самостійно формулювати 

висновки і узагальнення.  

Лекція-візуалізація включає візуальну форму подачі лекційного 

матеріалу технічними засобами навчання. Читання такої лекції зводиться до 

розгорнутого або короткого коментування викладачем візуальних матеріалів, 

що переглядаються.  

При проведенні семінарських занять передбачено поєднання таких 

форм і методів навчання як робота у малих групах, дискусія, публічний 

виступ, групові проекти та кейс-завдання.  

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі 

Інтернет (див. рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та 

письмові завдання, виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими 

як групою так і індивідуально, моделюєте поведінку у конкретних 

професійних ситуаціях.  

13. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у Чернігівському 

інституті МАУП» 

http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/4.-polozhennja-pro-

ocinjuv.-navch.-dosjagnen-zdobuv.-v.o.-2.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/4.-polozhennja-pro-ocinjuv.-navch.-dosjagnen-zdobuv.-v.o.-2.pdf
http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2020/11/4.-polozhennja-pro-ocinjuv.-navch.-dosjagnen-zdobuv.-v.o.-2.pdf
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Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 

Відвідування семінарських 

занять 

1   2 2 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 

10   2 20 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30     

Разом - 31 - 53 

Максимальна кількість балів:  114 

114:100=1,14. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,14 = 

загальна кількість балів. 

- 

 

 

Система оцінювання навчальних досягнень 

 

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Під час вивчення курсу виконуються 2 самостійні роботи (завдання до 

самостійної роботи див.: Робоча навчальна програма дисципліни, п.п.7.2). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

 

14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових 

модулів і здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів за 

тематикою самостійного вивчення матеріалу відповідного змістового модуля. 

Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти:  

- Повнота розкриття теми – 15 балів 
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- Якість інформації – 5 балів 

- Самостійність та креативність – 5 балів 

Максимальна кількість балів - 25 балів. 

 

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання: Залік. 

Відбувається у формі (письмова, усна) відповідей на залікові питання. 

 

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю(див.: Робоча навчальна програма дисципліни, п.п. 7.5). 

 

 

17. Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 

F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

18. Рекомендовані джерела (література): 

Основна: 

1. Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого 

самоврядування [Текст] : [збірник] / Верховна Рада України, Ін-т 

законодавства ; заг. ред. Голови Верховної Ради України , акад. НАН 

України В. М. Литвина ; [упоряд.: В. О. Зайчук (кер. кол.) [та ін.]. – 2-ге 

вид., випр. і допов. – К. : Парламент. вид-во, 2010. – 788 с. 

2. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в 

Україні: Кол. Монографія / В.О. Антоненко, М.О. Баймуратов,О.В. Батанов 

та ін.; За ред.: В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: 

Атака, 2007. – 864 с.  
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Англійсько-український словник термінів і понять здержавного управління / 

[авт.-уклад. Г.Райт та ін.; пер. В. Івашко.]. – К.: Основи,1996. – С. 27. 

3. Батанов О.В.Правові акти місцевого самоврядування: нариси про 

юридичну природу [Текст] : монографія / О. В. Батанов, В. М. Бесчастний, 

Ю. В. Делія ; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. 

Дідоренка. – Донецьк : [ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка], 2010. – 234 с 

4. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління: 

конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: Монографія. – 

К.:Парламентське вид-во, 2007. – 576 с. 

5. Ведель Ж. Административное право Франции / Ведель Ж.; [пер. с франц. 

Л. М. Энтина]. – М.:Прогресс, 1973. – 512с. 

6. Ворона П. В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні : 

[монографія] / Ворона П. В. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 

184 с. 

7. Ворона П. В. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку 

представницької влади : монографія / П. В. Ворона. – Полтава: ПУЕТ, 

2012. – 341 с. 

8. Ворона П. В. Державне будівництво і місцеве самоврядування в 

Україні [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Ворона, А. М. 

Мучник. – Вид. 2-е, переробл. й допов. – Полтава : Шевченко Р. В., 2010. – 

100 с. 

9. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: 

Монографія // [Відпов. ред. – проф. Н.Р. Нижник]. – К.:УАДУ, 1997. – 448с. 

10. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та 

перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та 

ін.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в 

Україні» – DESPRO. – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 128 с. 

11. Досвід децентралізації у країнах Європи : зб. док. Пер. з іноз. мов / 

Заг. ред. В. Б. Гройсмана. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради 

України, 2015. – 766 с. 

12. Європейська декларація прав міст від 18.03.1992 р.// П. Д. Біленчук, В. В. 

Кравченко, Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування  

в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. – К.: Атака. – 2000. – 

287с. 

13. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і 

регіональної демократії в Україні. Науково-практичний посібник. / 

Упоряд. О. В. Бейко, А. К. Гук, В. М. Князєв / За ред. М. О. Пухтинського, 

В. В. Толкованова. – К.: Крамар, 2003. – 396 с. 
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14. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні [Текст] : підручник / 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; авт.-упоряд.: 

В. М. Вакуленко [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – 

К. : НАДУ, 2010. – 401 с. 

15. Інституційний розвиток місцевого самоврядування в умовах державно-

управлінських реформ [Текст] : наук. розробка / І. В. Козюра, А. О. 

Краснейчук, Ю. Г. Іванченко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Ін-т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування, 

Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж. – К. : НАДУ, 2012. – 60 с 

16. Котенко Я. Локальна ідентичність як умова розвитку об’єднаних 

територіальних громад (навчальний модуль) / Ярослав Котенко. – К. : 

ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 44 с. 

17. Куйбіда В.С. Організаційно-правові аспекти місцевого самовря- 

дування в Україні [Текст] : [навч. посіб.] / Куйбіда В. С. ; Відкр. міжнар. 

ун-т розв. людини «Україна», Вища шк. політ. лідера. – К. : [Ун-т«Україна»], 

2011. – 158 с. 

18. Лелеченко А. П. Децентралізація в системі державного управління 

в Україні: теоретико-методологічний аналіз : дис. канд. наук з держ. упр. : 

25.00.01/ А. П. Лелеченко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. – К., 2006. –194 с. 

19. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: 

Колективна монографія / Кол. авт.; за заг. ред. Р. М. Плюща. – К.: РІДНА 

МОВА, 2016. – 744 с. 

Додаткова: 

20. Правове забезпечення державного управління і місцевого самоврядування 

[Текст] : навч.-метод. посіб. / М. П. Іщенко, Б. М. Гук ;Черкас. нац. ун-т ім. Б. 

Хмельницького. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ ім. Б.Хмельницького], 2011. – 228  

21. Ткачук А. Про якірну точку та можливості сільського розвитку / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csi.org.ua/pro-yakir- 

nu-tochku-ta-mozhlyvosti-silskogo-rozvytku/– Назва з екрану. 

22. Ткачук А. Розумне зростання. Нова парадигма для ОТГ. 

http://www.csi.org.ua/pro-konferentsiyu-vid-utvorennya-ob-yednanyh-terytori- 

alnyh-gromad-rozumnogo-zrostannya-vrazhennya-iz-zaly/– Назва з екрану. 

23. Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство 

(навчальний модуль) / Анатолій Ткачук. – К. : ІКЦ «Легальний 

статус», 2016. – 80 с. 

24. Фінансова децентралізація, або що робити з грошима / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http: // decentralization. gov.ua /news 

/item/id/2045– Назва з екрану. 
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Нормативно-правові документи 

1. Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування 

про право участі у справах органу місцевого самоврядування: 

Протокол від 16 листоп. 2009 р. (ратифіковано із заявою Законом № 1664- 

VII від 02 вересня 2014 р.) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http: // zakon2. rada. gov. ua/ laws/ show /994_b49 

2. Європейська декларація прав міст. // Прийнята Постійною Конференцією 

Місцевих і Регіональних Органів Влади Європи (CLRAE) 

Ради Європи від 18 березня 1992 року. Режим доступу : http:// www.minre- 

gionbud. gov.ua/ index.php?id=2119 

3. Європейська стратегія щодо інновацій та доброго врядування на 

місцевому рівні. Режим доступу : http://irgo.org.ua/politika-i-vlast/yevrope- 

jska-strategiya-shhodo-innovacij-ta-dobrogo-vryaduvannya-na-miscevomu-rivni 

4. Європейська хартія міст ІІ. Маніфест нової урбаністики. Режим 

доступу : http://www.logincee.org/file/15879/library 

5. Європейська Хартія місцевого самоврядування Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_03 

6. Про внесення змін до деяких законів України щодо організації 

проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів : Закон України від 4 вересня 2015 р .№ 676-VIII / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 

show/676-19– Назва з екрану. 

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 з 

екрану. 

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

2015 року № 156-VIII – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

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

 

 

Електронні ресурси  
http://zakon4.rada.gov.ua- Офіційний сайт Верховної Ради України.  

http://www.president.gov.ua– офіційне інтернет-представництво Президента 

України. 

http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України). 

https://mon.gov.ua/ua – Міністерство освіти і науки України. 

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського. 

http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради України. 

http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка. 

http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека Національного університету 

Києво-Могилянська академія. 

доступу: http://www.auc.org.ua/.-Офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».  

http://www.csi.org.ua/-Офіційний сайт Інституту громадянського 

суспільства. 

http://minregion.gov.ua.Офіційний сайт Міністерства регіональної політики, 

будівництвата житлово-комунального господарства України. 

 

 

Онлайн-курси: 

Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління / О.Федорчак // 

Демократичне врядування. - 2008. - № 1. - Електронне наукове фахове 

видання. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DeVr/2008-

01/O_Fedorchak.pdf.  

Білозерська Т. О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до 

європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Т. О. Білозерська //Форум 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-
http://www.kmu.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.scilib.univ.kiev.ua/
http://www.ukma.kiev.uа/
http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf
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права. – 2007. – № 2. – С. 11–19. – Режим доступу 

:http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2007-2/07btodei.pdf 

Словник з державного управління [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://subject.com.ua/political/governance/157.htm 

Реформа децентралізації влади в Україні – Децентралізація влади. 

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

decentralization.gov.ua 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Децентралізація влади та реформа державного управління» 

Разом:120 год., з них 4 год. – лекції, 4 год. – семінарських занять, самостійна робота – 112 год. 

 

 

Кількість балів 

за семестр 

114 балів 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ 

Лекції 1 (1 бал) 1(1 бал) 

Теми лекцій Поняття і сутність категорії «децентралізація»: базові 

аспекти і проблеми сучасного розуміння.  Європейська 

хартія місцевого самоврядування – ключовий орієнтир на 

шляху децентралізації та реформування місцевого 

самоврядування 

Перспективні напрями формування сучасних 

територіальних громад. Алгоритм добровільного 

об’єднання територіальних громад. 

Семінарські заняття  2 (20 балів) 

Теми  

семінарських  

занять 

 Перспективні напрями формування сучасних 

територіальних громад. 

«Розумне зростання» в об’єднаних територіальних 

громадах 

Самостійна робота 1 (5 балів) 

 

1 (5 балів) 

 

Поточний контроль модульна контрольна робота №1 

(25 балів) 

модульна контрольна робота №2 

 (25 балів) 

 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Підсумковий контроль  

Розрахунковий коефіцієнт: 1,14 

  


