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Очікувані результати навчання 
В результаті вивчення дисципліни студент 
має знати: 
 теоретичні основи публічного і соціального управління в ОТГ; 
 зміст правового регулювання здійснення децентралізації публічної влади; 
 формування і функціонування органів публічного управління в ОТГ; 
 міжнародно-правові стандарти децентралізації влади; 
 сучасні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні; 
 процес формування об’єднаних територіальних громад України; 
 ресурсне забезпечення публічного управління в ОТГ; 
 європейський досвід здійснення публічного управління громадами; 
має вміти: 
 застосовувати поняттєво-категоріальний апарат науки публічного 
управління; 
 вміти пояснювати ключову ідею децентралізаційних перетворень в 
Україні; 
 висловлювати, обґрунтовувати і відстоювати власну думку щодо аналізу 
сучасного стану розвитку ОТГ; 
 формулювати ефективні способи вирішення існуючих проблеми розвитку 
ОТГ; 
 використовувати професійно-профільні знання щодо організації 
структури та діяльності органів публічного управління в ОТГ; 
 застосовувати у практичній (професійній) діяльності нормативно-правові 
акти у сфері публічного і соціального управління в ОТГ для вирішення 
певних завдань; 
 використовувати іноземний досвід при забезпеченні сталого розвитку 

ОТГ та розвитку депресивних регіонів країни у післявоєнний період; 
   Обсяг: 4 кредитів ECTS (120 год), з яких 68 годин самостійної роботи. 
 

Мета: сформувати у студентів сучасні знання щодо публічного і соціального управління в 
ОТГ, правового регулювання децентралізаційних змін в країні; дослідити процес 
децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування як фактору перетворення 
територіальної громади на стратегічного суб’єкта в управлінні місцевим розвитком; набути 
практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, правових принципів, методів, 
технологій та процедур публічного і соціального управління в ОТГ, а також навичок для 
стратегічного планування місцевого розвитку, ресурсного забезпечення даних процесів, 
розробки і прийняття управлінських рішень, у тому числі з широким залученням 
громадськості; оволодіти достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для 
розуміння й забезпечення балансу взаємин між органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування в процесі здійснення публічного і соціального управління в ОТГ. 
Оригінальність навчальної дисципліни: авторський курс 

 
Зміст дисципліни 

Тема 1. Публічне і соціальне управління: категоріальний аспект. 
Тема 2. Процеси централізації та децентралізації в управлінні регіональним розвитком.  
Тема 3. Територіальна громада як основа місцевого самоврядування. 
 Тема 4. Нормативно-правове забезпечення публічного і соціального управління в ОТГ 
Тема 5. Органи публічного управління в ОТГ (Ч. 1). 
Тема 6. Органи публічного управління в ОТГ (Ч. 2). 
Тема 7. Ресурсне забезпечення публічного і соціального управління в ОТГ.  
Тема 8. Фінансове забезпечення публічного і соціального управління в ОТГ 
Тема 9. Інформаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування органів 
публічного управління в ОТГ. 
Тема 10. Форми громадської участі в процесі публічного і соціального управління ОТГ.  
Тема 11. Сталий розвиток ОТГ. 
 Тема 12. Розвиток депресивних регіонів країни у післявоєнний період. 
Тема 13. Здійснення публічного і соціального управління територіальними громадами в 
європейських країнах. 

Силабус дисципліни 
«ПУБЛІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В ОТГ» 



Семестровий контроль: залік 
Оцінювання: 
За семестр: 70 балів 
За залік: 30 балів 

 
Види робіт: 
Групові заняття – 70 балів (13*5б.) 
Виконання контрольної роботи   – 5 балів 
 

Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни 
 

Під час вивчення дисципліни студенти отримають бали за такі види 
робіт: 

1. Відповіді на групових заняттях 
2. Виконання контрольної роботи  

 

Технічне забезпечення: 
Проєкційне мультимедійне обладнання 
(проєктор, екран, ноутбук/комп’ютер). 
Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi. 
Система електронного навчання Moodle 3. 

 
Політика щодо дедлайнів 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

 

Політика щодо академічної доброчесності 
Передбачає самостійну підготовку до групових занять та 
самостійне виконання індивідуальних творчих завдань. 
Списування під час заліку (в т. ч. із використанням 
мобільних пристроїв) заборонено. У разі виявлення 
плагіату або списування роботи не зараховуються. 

 

 


