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На сучасному етапі розбудови демократичної держави в Україні
підвищується увага до процесів децентралізації виконавчої влади, які тісно
пов’язані з процесами зміцнення місцевого самоврядування. Президентом
України було розроблено та подано до Верховної Ради відповідний проект закону
про внесення змін та доповнень до Конституції, а парламентом та органами
виконавчої влади - прийнято низку нормативних актів, спрямованих на
нормативне забезпечення цієї ініціативи глави держави.

Тим не менш, поки що реформа триває. А її наукове забезпечення є
надзвичайно актуальним. Справа в тому, що по-перше, виходячи з кризових явищ
у державі, реформа відбувається значно більш повільними темпами, ніж вона
планувалась. А по-друге, незважаючи на те, що реформу було оголошено навесні
2014 р., поки що не існує достатньої кількості праць з аналізом її етапів,
концепції, мети тощо. Все це робить підтримку децентралізаційних прагнень
України не тільки актуальною, але й нагальною.
Дисципліна вивчає сутність та зміст децентралізації публічної влади в
Україні та розвитку, у т.ч. об’єднання, територіальних громад, засади формування
самодостатніх територіальних громад, роль органів місцевого самоврядування та
місцевих органів державної виконавчої влади у цих процесах.

Мета
навчальної
дисципліни
Мова
викладання

Формування компетентностей здобувачів магістратури вирішувати
складні питання щодо ефективного використанні ресурсного потенціалу
при здійсненні децентралізації публічної влади та подальшого розвитку
територіальних громад.
Українська

Навчальне
навантаження
Денна форма
Заочна форма

Лекції,
год.

Практичні заняття,
год.

Самостійна
робота, год.

Обсяг,
кредити
ЄКТС

10
4

20
4

45
67

2,5 /75
2,5 /75

Результати навчання
Символ
ПРН

ПРН0
1

ПРН02

ПРН05

Після успішного завершення курсу цієї
навчальної здобувач вищої освіти буде:

Знати теоретичні та прикладні засади
вироблення й аналізу публічної політики,
основ
та
технологій
прийняття
управлінських рішень.

Розв’язувати складні задачі публічного
управління та адміністрування,
враховуючи вимоги законодавства,
виявляти правові колізії та проблеми,
розробляти проекти нормативно-правових
актів для їх усунення
Визначати пріоритетні напрями
впровадження електронного урядування та
розвитку електронної демократії

Методи викладання і
навчання

Лекції,
практичні
заняття,
консультації,
самостійна
робота

Методи
оцінювання
досягнення
ПРН

Поточне
оцінювання

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Поточне
оцінювання

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Поточне
оцінювання

ПРН06

ПРН07

ПРН10

ПРН11

ПРН12

Здійснювати
ефективне
управління
інноваціями,
ресурсами,
ризиками,
проектами, змінами, якістю, застосовувати
сучасні моделі, підходи та технології,
міжнародний досвід при проектуванні та
реорганізації
управлінських
та
загальноорганізаційних структур
Уміти
розробляти
національні/регіональні
програмні
документи щодо розвитку публічного
управління, використовуючи системний
аналіз і комплексний підхід, а також
методи командної роботи.
Представляти органи публічного
управління й інші організації публічної
сфери та презентувати для фахівців і
широкого загалу результати їх діяльності
Розробляти обґрунтовані управлінські
рішення
з
урахуванням
питань
європейської
та
євроатлантичної
інтеграції, враховувати цілі, наявні
законодавчі, часові та ресурсні обмеження,
оцінювати політичні, соціальні, економічні
та екологічні наслідки варіантів рішень.
Планувати і здійснювати наукові та
прикладні дослідження у сфері публічного
управління та адміністрування, включаючи
аналіз проблематики, постановку цілей і
завдань,
вибір
та
використання
теоретичних та емпіричних методів
дослідження, аналіз його результатів,
формулювання обґрунтованих висновків.

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота
Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота
Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна
робота

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна
робота

Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання
Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

Зміст навчання
Тема за п/п

Тема 1.

Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Назва теми

Децентралізація та
централізація: поняття,
види, переваги і недоліки

Посилання на
ПРН модуля

Л/ПЗ/СРЗ, год. (заочна ф/н)

ПРН01
ПРН06

Л 1 г (1 г) / ПЗ 4 г (1г) /
СР 7 г (10г)

Закордонний досвід
децентралізації публічної
влади
Місцеві органи виконавчої
влади в Україні

ПРН07
ПРН11

Л 1 г / ПЗ 4 г (1 г) /
СР 7 г (10г )

ПРН11

Л 1 г / ПЗ 2 г /СР 7 г
(10г)

Сучасне місцеве
самоврядування в Україні:

ПРН 01
ПРН02

Л 1 г / ПЗ 4 г (1г)/
СР 3 г (10г)

Тема 5.

Тема 6.
Тема 7.

теоретичні засади і
напрямки розвитку
Правові основи
децентралізації в Україні.
Правові основи розвитку
територіальних громад в
Україні.
Розвиток
територіальних
громад:
український та
зарубіжний досвід.

ПРН 01
ПРН02
ПРН 05
ПРН 07
ПРН 10
ПРН 12

Л 2 г (1 г) / ПЗ 2 г (1г)/
СР 7 г (10г)

ПРН 01
ПРН 12

Л 2 г (1 г) / ПЗ 4 г /
СР 7 г (7г)

Л 2 г / ПЗ 4 г /
СР 7 г (10г)
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Дотримання вимог академічної доброчесності

У процесі вивчення дисципліни мають
бути виключені випадки академічного
плагіату, фальсифікації та списування
Шкала
оцінювання

Оцінка

Бали

A
B

90-100
82-89

C

75-81

D

67-74

E

60-66

Fx

35-59

F

1-34

Опис
Відмінно
Добре
Добре
Задовільно
Задовільно (достатньо)
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

