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1. Опис навчальної дисципліни «Децентралізація влади та реформа
державного управління» (заочна форма навчання)
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Курс

1

Семестр

1;2

Обсяг кредитів

4

Обсяг годин, в тому числі:

120

Аудиторні
Модульний контроль
Самостійна робота

8
112

Форма семестрового контролю

Залік

2.Статус дисципліни: обов’язкова
3. Мета та завдання навчальної дисципліни.
-ознайомити студентів із сучасними підходами та концепціями
щодоздійснення 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 намісцевому
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 організаційноправові механізми та технології управління на локальному рівні;
-сформувати вміння та навички щодо забезпечення збалансуванняінтересів
самоврядування та державної влади на місцевому рівні вУкраїні з
урахуванням зарубіжного досвіду;
-сформувати систематизовані знання щодо чинників розвитку місцевого
самоврядування.
До основних завдань вивчення дисципліни належать такі:
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• 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.Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною
Освітніми компетентностями дисципліни «Децентралізація влади та
реформа державного управління» є наступні:
Інтегральна компетентність:
 здатність розв’язувати складні комплексні задачі і практичні проблеми
у галузі публічного управління та адміністрування в процесі навчання та
професійної діяльності, що передбачає використання сучасних теорій,
методів
і
інновацій у сфері публічного управління та місцевого
самоврядування за невизначеності умов професійної діяльності і
необхідності врахування всього комплексу професійних та етичних вимог.
Загальні компетентності:
 здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово;
 здатність застосовувати загальні знання з професії;
 здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за
наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень;
 здатність виявляти, ставити та вирішувати складні комплексні
проблеми у навчальній та професійній діяльності.
Спеціальні (фахові) компетентності:
 здатність обирати та використовувати концепції, методи та
інструментарій публічного управління та адміністрування, у тому числі
з міжнародного досвіду;
 здатність реалізовувати основні функції управління та адміністрування
в ході професійної діяльності в частині різноманітних функціональних
сфер – кадрової, фінансової, правової, організаційної, технологічної
тощо;
 здатність та готовність впроваджувати реформи у сфері публічного
управління та адміністрування; реалізовувати стандарти належного
управління;
 здатність ефективно здійснювати аудит та оцінювання управлінських
рішень;
 здатність до організації ефективної командної роботи персоналу на
всіх рівнях та налагодження інформаційних зв’язків.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
-нормативно-правові засади реформування місцевого самоврядування в
умовах децентралізації повноважень;
-структуру та зміст децентралізаційних процесів;
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-сутність
та
особливості
імплементації
Європейської
хартії
місцевогосамоврядування в Україні;
-чинники розвитку місцевого самоврядування та процеси добровільного
об’єднання територіальних громад;
-специфіку
реалізації
місцевого
самоврядування
в
умовах
об’єднанихтериторіальних громад;
-основні принципи та засоби організації діяльності елементів
системимісцевого самоврядування в умовах об’єднаних територіальних
громад;
-сучасні світові та вітчизняні підходи до управління розвитком системи
місцевого самоврядування;
вміти:
-демонструвати знання щодо сутності та напрямів державної політики у
сфері місцевого самоврядування;
-аналізувати переваги та наслідки децентралізації для здійсненняреформ на
місцевому рівні;
-формулювати практичні рекомендації місцевим органам виконавчоївлади та
органам місцевого самоврядування щодо організації ефективної діяльності
органів місцевого самоврядування в умовах об’єднаних територіальних
громад та відповідного світового досвіду;
-розробляти на підставі вивчення стану системи місцевого самоврядування
конкретних населених пунктів пропозиції щодо йогореформування.
5.Структура навчальної дисципліни
Назва змістових модулів, тем

Розподіл годин між видами робіт
Примітка

Самостійна.

Індивід.

Лаборат.

Практич
.

Семінар.

Лекції

усього

аудиторна

Змістовий модуль 1. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМРЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

1. Поняття і сутність категорії 16
«децентралізація»: базові аспекти і
проблеми сучасного розуміння
2. Європейська хартія місцевого 16
самоврядування
–
ключовий
орієнтир на шляху децентралізації та
реформуваннямісцевого
самоврядування
3. Світовий досвід децентралізації і
15

1

15

ПК

1

15

ПК

15

ПК
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розвитку місцевого самоврядування
Змістовий модуль ІІ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ

ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ

4.Перспективні напрями формування 18
сучасних територіальних громад.
5.Алгоритмдобровільного
13
об’єднання територіальних громад.
6.Практика створення об’єднаних 20
територіальних громад
7. «Розумне зростання» в об’єднаних 22
територіальних громадах
Усього
120

1

2

1

15

ПК

12

У,
СР

20

4

2

20

4

112

Форми контролю: усне опитування – У
контрольні роботи – КР
перевірка конспектів – ПК
перевірка завдань для самостійної роботи – СР
реферат-Р

6.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Тема 1. Поняття і сутність категорії «децентралізація»: базові аспектиі
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.
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 місцевогосамоврядування
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 в
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Україні.Співвідношення
Конценції
і
вітчизняного
забезпечення місцевого самоврядування.
Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]

законодавчого

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

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».
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.
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.
Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]
Тема 6. Практика створення об’єднаних територіальних громад
Особливості створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ).
Переформатування системи органів влади на районному рівні в умовах
створення
ОТГ.Перспективний
план
формування
спроможних
ОТГ.Добровільне об’єднання ТГ: бюджетні та інфраструктурні переваги.
Питання потреби в префектурах.
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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.
Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]

максимальна
кількість балів

Модуль 2

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

7. Контроль навчальних досягнень
7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Модуль 1

Відвідування лекцій
1
1
1
1
1
Відвідування семінарських
1
2
2
занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському
10
2
20
занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому
числі допуск, виконання,
захист)
Виконання завдань для
5
1
5
1
5
самостійної роботи
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.
Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів,
розрахунково-графічних робіт, контрольних домашніх завдань тощо)
№ з/п

1

Критерії оцінювання роботи
Формулювання мети і завдань роботи

Максимал
ьна оцінка
(у балах)
3
8

9

2
3

4
5

6

Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу
Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних
джерел (наукових видань, навчальної літератури, періодичних
видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка
різноманітних точок зору, позицій, аргументів
Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих
організацій, конкретних проблемних ситуацій
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції,
пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід
до виконання ІНДЗ
Якість оформлення роботи

5
12

4
4

2

Критерії оцінки правильності виконання письмових модульних
контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання)
No
з\п
1.

2.

3.

4.

Критерії оцінки знань студента виявлених під час проведення
модульного контролю
студент в процесі усної (письмової) відповіді дає правильні
відповіді на всі поставлені запитання, виявляє високий рівень знань
теоретичного та нормативного матеріалу. Викладає свою відповідь
системно та логічно, упевнено і правильно аргументує власну
позицію, робить висновки, тощо; або відповідає на тестові завдання
з використанням комп’ютерної техніки на відповідну кількість
студент має належний рівень знань теоретичного та нормативного
матеріалу, на поставлені запитання відповіді дає, переважно,
правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях
правових категорій, не завжди належно (коректно) аргументує
відповідь або правильно відповідає лише на половину поставлених
запитань, тощо; або відповідає на тестові завдання з використанням
комп’ютерної техніки на відповідну кількість балів
студент має задовільний рівень знань теоретичного та
нормативного
матеріалу, на поставлені запитання відповідає, але не на всі,
допускає певні неточності у визначеннях базових категорій, не
завжди належно (коректно) аргументує або правильно дає відповідь
на 1/3 (одну третину) поставлених запитань тощо. Або відповідає
на тестові завдання з використанням комп’ютерної техніки на
відповідну кількість балів
студент дає неправильні відповіді на поставлені запитання, виявляє
неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу,
неспроможний послідовно і правильно аргументувати свою
відповідь або взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання,
тощо.

кількість
балів
25 балів

15 балів

10 балів

0 балів

Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів
Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам
пропонуютьсятестові завдання у кількості 25 запитань.
Види тестових завдань:
- із вибором однієї правильної відповіді;
- на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень;
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- завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті;
- завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по
пам’яті;
- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.
7.2. Завдання для самостійної роботи та семінарських завдань, критерії
оцінювання
Семінар №1. Тема 4. Перспективні напрями формування сучасних
територіальних громад.
1. Підходи щодо напрямів реформування місцевого самоврядування та
територіальної організаціївлади в Україні.
2. Принципи створення належних умов для забезпечення виконання ОМС
повноважень
(відповідно
до
Концепції
реформуваннямісцевого
самоврядування та територіальної організації влади).
3. Власні (самоврядні) та делеговані державою повноваження виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад:
Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]
Семінар №2. Тема 7. «Розумне зростання» в об’єднаних територіальних
громадах
1. Основні пріоритети запровадження ідеїрозумного зростання та їх сутність.
2. Заходи реалізації принципів розумного зростання.
3. Необхідність запровадження концепції«SMART-COMMUNITY» як одного
з напрямів відродженнята розвитку сільських територій.
Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]
7.3. Індивідуально-консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота здійснюється у час, відповідно
затвердженому кафедрою графіку. Ця діяльність спрямована на подальший
розвиток у студентів творчого опанування знаннями з дисципліни і набуття
ними навичок наукових досліджень.
Індивідуально-консультативна робота містить кілька напрямків:
 Надання консультаційної допомоги студентам з пояснення
незрозумілого матеріалу з дисципліни;
 Надання консультаційної допомоги студентам у виконанні курсових і
дипломних робіт, де використовується методичний інструментарій
дисципліни.
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7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Залік

7.5.Орієнтовний
контролю

перелік

питань

для

семестрового

комплексного

Поясніть термін «децентралізація».
У чому відмінність між «децентралізацією» та «деконцентрацією»?
Як Ви розумієте зміст понять «деволюція», «субсидіарність»?
Які типи та форми має децентралізація? У чому їх відмінність?
Чим
була
спричинена
поява
Європейської
хартії
місцевогосамоврядування?
6. У чому полягає загальне та профільне значення Європейської хартії
місцевого самоврядування для становлення, розвиткуі функціонування
системи місцевого самоврядування?
7. У чому полягають державницький та громадівський підходи до місцевого
самоврядування, які знайшли відображення уЄвропейській хартії
місцевого самоврядування?
8. Що є основними засадами формування фінансових джерелорганів
місцевого самоврядування, відповідно до Хартії?
9. Яким основним компонентам під час запровадження реформ
децентралізації в зарубіжних країнах приділялась значнаувага 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 назвітьшляхи їх вирішення, що
зазначені в Концепції.
14.Назвіть основні повноваження органів місцевого самоврядування
базового, районного та обласного рівнів, які зазначенів Концепції.
15.Яке місце займає у реформуванні місцевого самоврядування Закон
1.
2.
3.
4.
5.
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України «Про добровільне об’єднання територіальнихгромад»?
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 пленарнихзасіданнях
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»(Smart Cities & Smart
Communities) 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
основніфункції місцевого самоврядування.
30.Розкрийте основні напрямки місцевої самоврядної діяльності.
31.Що закріплюють норми права місцевого самоврядування?
32.Назвіть головні проблеми комплексного соціально-економічного
розвиткусамоврядних 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.
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40.У чому полягають об’єктивні передумови нормативно-правового
розвиткумісцевого самоврядування в Україні?
41.Розкрийте структуру місцевого самоврядування адміністративнотериторіальної одиниці.
42.Проаналізуйте
світову
практику
нормативно-правового
забезпеченнямісцевого самоврядування.
43.Назвіть
суб’єкти
конституційних
правовідносин
в
системі
місцевогосамоврядування.
44. Яким чином територіальна громада впливає на організацію роботи
органівмісцевого самоврядування?
45.У чому полягають головні ознаки територіальної громади як
первинногосуб’єкта місцевого самоврядування?
46. Яке
гарантійне
право
людини
на
індивідуальність
забезпечуєтериторіальна громада?
47.Назвіть основні форми діяльності територіальних громад.
48. Яким
чином
можна
поєднати
форми
безпосередньої
та
представницькоїдемократії у здійсненні місцевого самоврядування?
49.Розкрийте роль статутів територіальних громад у здійсненні
місцевогосамоврядування.
50.Яким
чином
можна
забезпечити
матеріально-фінансову
самостійністьмісцевого самоврядування?
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
місцевогосамоврядування?
55.Охарактеризуйте делеговані повноваження органів та посадових
осібмісцевого самоврядування.
56.Що є підставами відповідальності органів та посадових осіб
місцевогосамоврядування перед територіальною громадою?

7.6. Шкала відповідності оцінок

Оцін
ка в
балах

Оцінка за
національною
шкалою

90 –

Відмінно

Оцінка

Шкала оцінювання: національна та ECTS

А

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
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14
100

(“зараховано”)

82 – 89

B
Добре
(“зараховано”)

75 – 81

C

68 –74

D
Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

E

35–59
Незадовільно
(„незараховано”)

1–34

практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані
в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені
програмою навчання, виконані, якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двоматрьома незначними помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалинине носять істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки, робота з
трьома значними помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального,робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
FX
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

8.Список літератури
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
14

15

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.
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. –
15

16

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.
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 державноуправлінських 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 самоврядування 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.
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 с
21. Ткачук А. Про якірну точку та можливості сільського розвитку /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csi.org.ua/pro-yakirnu-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-terytorialnyh-gromad-rozumnogo-zrostannya-vrazhennya-iz-zaly/– Назва з екрану.
16

17

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.
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 № 1664VII 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.minregionbud. 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/yevropejska-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
17

18

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.
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.
Інформаційні ресурси (рекомендовані сайти)
1. Офіційний сайт Верховної ради України. [Електронний ресурс] –
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.
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

18

