
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені Вадима Гетьмана» 

  

Факультет маркетингу 
  

Кафедра регіоналістики і туризму 
  

  

ПОГОДЖЕНО:                                    
  

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Науково-експертною радою 
університету 

Науково-методичною радою 
університету 

Протокол №_____ від _______2017 р. Протокол № 1 від 12.10. 2017 р. 
Голова НЕР ___________ Л.Л. Антонюк Голова НМР ___________ А.М. Колот 

      
  

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «_МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ_» 
  

рівень вищої освіти третій (науковий)  
галузь знань  28 «Публічне управління та адміністрування» 
спеціальність  281 «Публічне управління та адміністрування» 
освітня програма   
тип дисципліни вибіркова 

  
  

ПОГОДЖЕНО: 
Гарант освітньо-наукової програми 
  
________________   Б.М. Данилишин 

  
  
ПОГОДЖЕНО: 
Директор Центру менеджменту  
 та моніторингу якості освіти 
  
____________Т.О. Фролова 

РЕКОМЕНДОВАНО: 
кафедрою регіоналістики і туризму 
протокол № 3 від 05.10. 2017 р. 
  
Завідувач кафедри ______________ Б.М. Дани-
лишин 

  
  

 

 

 

 

 

Київ – 2017 



 

2 

 

2 

Розробники:  

Пилипів В.В. , д.е.н., с.н.с., професор кафедри регіоналістики і туризму 

Оболенський О.Ю., д.е.н., професор; професор кафедри регіоналістики 
і туризму 

Остафійчук Я.В.,, д.е.н., с.н.с., професор кафедри регіоналістики і 
туризму 

Павленко В.П., д.е.н., професор кафедри регіоналістики і туризму 

 
 
email: kaf_re@ukr.net 
 
 
 
Форма навчання — Денна, заочна 

Семестр — 3 

Кількість кредитів ECTS — 4  

Форма підсумкового контролю — залік 

Мова викладання українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

3 

ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

Вступ  

1. Тематичний план дисципліни  

2. Зміст дисципліни за темами  

3. Плани контактних занять  

4. Самостійна робота  

5. Індивідуально-консультативна робота  

6. Поточний і підсумковий контроль знань  

6.1. Карта самостійної роботи  

6.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань  

7. Рекомендована література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

4 

ВСТУП  

 

У системі підготовки докторів філософії за спеціальністю “Публічне 

управління та адміністрування” вибірковою дисципліною є “Місцеве самовря-

дування та територіальні громади”. 

В ній розкриваються філософські, понятійні, концептуальні, методологі-

чні основи місцевого самоврядування, передумов та інструменти розвитку те-

риторіальних громад в контексті децентралізації управління державою.  

Засвоєння дисципліни “Місцеве самоврядування та територіальні грома-

ди” дає можливість:  

розв’язувати комплексні проблеми в сфері дослідницької діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та їх застосування у професійної практиці; 

застосовувати найбільш передові концептуальні та методологічні знання 

в галузі науково-дослідної діяльності в сфері управління розвитком територіа-

льних громад, у тому числі й на межі дотичних предметних галузей. 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо організації дія-

льності місцевого самоврядування та використання інструментарію впливу на 

розвиток територіальних громад; поглиблення знань про методологічні та при-

кладні аспекти місцевого самоврядування, умови та фактори сталого розвитку 

територіальних громад та механізми його забезпечення, стратегічні напрями та 

концептуальні пріоритети розвитку територіальних громад. 

Предметом дисципліни є наукові засади, принципи, функції місцевого 

самоврядування.  

Основні завдання дисципліни полягають у вивченні загальних основ міс-

цевого самоврядування та інструментів розвитку територіальних громад, особ-

ливостей реалізації процесів децентралізації; вивчення провідного досвіду ор-

ганізації місцевого самоврядування та інструментів розвитку територіальних 

громад. 

а) знання: 

 Володіння фундаментальними професійними знаннями у сфері місце-

вого самоврядування; 

 Розуміння факторів розвитку територіальних громад; усвідомлення 

цінностей та цілей суспільства, держави, територіальної громади регіону для їх 

включення програми розвитку;  

 Розуміння системи, структури і процедури реалізації місцевого самов-

рядування, його ролі у процесах розвитку територіальних громад та регіонів; 
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б) вміння:  

 аналізувати, застосовувати та адаптувати європейські стандарти міс-

цевого самоврядування та управління територіальним розвитком, досвід місце-

вого самоврядування у різних країнах; 

 виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми розвитку територі-

альних громад, самостійно продукувати інноваційні технології, методики дос-

лідження та реалізації новітніх наукових досягнень;  

 розробляти, впроваджувати і оцінювати технології і методи вироблен-

ня програм економічного та соціального розвитку регіонального і локального 

рівня; 

 проводити критичний аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей, 

застосовувати з цією метою сучасні необхідні та достатні методи і моделі, ін-

формаційне та програмне забезпечення; 

 

в) комунікації: 

 спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професій-

ною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обгово-

рення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної 

роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити результа-

ти досліджень та інновацій до колег, публічно представляти, захищати резуль-

тати своїх досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною 

спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів 

дослідження; 

 

г) автономність і відповідальність: 

 здатність проявляти ініціативу щодо визначення перспективних на-

прямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і особистого їх впровадження, 

лідерство; 

 здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

створювати атмосферу творчої діяльності працівників та організовувати їх на-

вчання, нести відповідальність за особисте навчання та професійне зростання  

інших. 

 

Результатами засвоєння здобувачем наукового ступеня доктора філосо-

фії дисципліни “Місцеве самоврядування та територіальні громади” є здат-

ність: 

– продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе здатність 

оцінювати наукову літературу та критично застосовувати теорії, методології, 

закономірності, закони та принципи для вирішення фундаментальних проблем 

у сфері місцевого самоврядування та розвитку територіальних громад, а також 

дотичних предметних областей; 
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– виявляти,  ставити та вирішувати наукові проблеми і задачі місцевого 

самоврядування і практики реалізації наукових досягнень; виявляти теоретичні 

та практичні проблеми, протиріччя і невирішені раніше задачі (проблеми) або 

їх складові, а також дискусійні питання в цій сфері; 

– аналізувати найновіші досягнення в місцевому самоврядуванні та 

управлінні розвитком територіальних громад, дотичних предметних областях 

та знаходити наукову та іншу інформацію, що має відношення до сфери науко-

вих інтересів здобувача, працювати з різними джерелами, розшукувати, оброб-

ляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію для розв’язання задач 

дисертаційного дослідження; 

– створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких 

відповідає сучасним міжнародному та національному рівням; виокремлювати 

стратегічні пріоритети управління територіальними утвореннями та іншими 

людськими колективами з урахуванням загальноцивілізаційних цінностей, тре-

ндів розвитку і світового досвіду; 

– продемонструвати здатність проводити ґрунтовні дослідження, ре-

зультати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; 

– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних 

проблем управління розвитком територіальних громад;  

– дотримуватися принципів наукової етики та цінностей різноманістно-

сті та соціальної справедливості;  

– спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професій-

ною спільнотами і громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльно-

сті з метою обговорення дискусійних питань, результатів досліджень, узго-

дження дій і спільної роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семіна-

рах, доводити результати досліджень та інновацій до колег, публічно представ-

ляти, захищати результати своїх досліджень, обговорювати їх і дискутувати з 

науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної 

презентації результатів дослідження; 

– критично і толерантно сприймати та аналізувати думки та ідеї колег, 

опонентів і співрозмовників; шукати власні шляхи вирішення проблеми, прово-

дити критичний аналіз власних матеріалів; 

– працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а 

також наукометричними платформами (наприклад, Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Wеb оf 

Knovledge, Аstrophysics, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.). 
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ТЕМА 1. Системи регіонального 

управління та місцевого самовряду-

вання 

15 

 

2 

 

3 10 1 
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2 

ТЕМА 2. Інституційне забезпечення 

регіонального управління та місце-

вого самоврядування 

15 2 3 10 1 3 11 
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ТЕМА 3. Фінансові ресурси місце-

вого самоврядування 

15 

 

2 

 

3 10 1 

 

3 11 

4 
ТЕМА 4. Стратегічне планування 

розвитку територіальних громад 

15 

 

2 3 10 1 3 11 

5 
ТЕМА 5. Місцеве самоврядування і 

децентралізація у світі 

15 

 

2 3 10 2 3 10 

6 

ТЕМА 6. Системи місцевого самов-

рядування у країнах Європи 

15 2 3 10 2 3 10 

7 

ТЕМА 7. Європейська модель регіо-

нальної інтеграції 

15 2 3 10 2 3 10 

8 

ТЕМА 8. Драйвери розвитку терито-

ріальних громад і регіонів у глоба-

льному світі 

15 2 3 10 2 3 10 

Усього навчальних годин 
120 16 24 80 12 24 84 
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2.  ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

 

1. Тема 1. Системи регіонального управління та місцевого самов-

рядування. Передумови виникнення систем регіонального управління та міс-

цевого самоврядування. Централізована та децентралізована моделі управління 

територіальним розвитком: переваги та недоліки. Вертикальна децентралізація: 

деконцентрація, делегування, деволюція. Фіскальна децентралізація. Теорема 

децентралізації. Проблеми практичного впровадження фіскальної децентралі-

зації. Теорія фіскального федералізму. Взаємозв’язок між фіскальною децент-

ралізацією і економічним розвитком. Регіональне управління та місцеве самов-

рядування: суть та відмінності. Цілі держави і регіонів. Суб’єкти регіональної 

політики. Склад і структура регіональних органів державного управління та мі-

сцевого самоврядування. Інституційні умови регіонального управління та міс-

цевого самоврядування. Європейська Хартія про місцеве самоврядування. 

2. Тема 2. Інституційне забезпечення регіонального управління та 

місцевого самоврядування. Міжнародні інститути місцевого самоврядування. 

Об'єднані міста та  місцеві органи влади (UCLG). Класифікація основних обо-

в'язків місцевих органів влади по всьому світу відповідно до UCLG. Рада євро-

пейських муніципалітетів і регіонів. Конгрес місцевих та регіональних влад Єв-

ропи. Інститути публічного управління на регіональному та локальному рівнях. 

Обласні державні адміністрації. Районні державні адміністрації. Рекомендова-

ний перелік структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської 

міської держадміністрації. Рада регіонів. Органи самоорганізації населення. Те-

риторіальні громади. Сільські та селищні ради. Міські ради. Районні та Обласні 

ради. Повноваження органів місцевого самоврядування. Агенція регіонального 

розвитку. Консультаційно-дорадчі та небюджетні інститути сприяння регіона-

льному розвитку. Офіси реформ з питань децентралізації. Асоціації місцевого 

самоврядування. 

3. Тема. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Фінансовий 

потенціал територіальних громад: бюджетний, інвестиційний, ощадний. Транс-

формація бюджетної системи України. Особливості фінансових відносин 

об’єднаних територіальних громад. Бюджетний процес на місцевому рівні. До-

ходи бюджетів територіальних громад. Формування бюджетних запитів.  Голо-

вні розпорядники бюджетних коштів. Загальний та спеціальний фонд бюджетів 

територіальних громад. Бюджет розвитку громад та джерела його формування. 

Видатки бюджетів місцевого самоврядування. Програмна, відомча, економічна 

класифікації. Партисипативне бюджетування розвитку територіальних громад. 

Інформаційні ресурси бюджетного процесу на місцях. Open Budget та Boost-

аналіз. 

4. Тема 4. Стратегічне планування розвитку територіальних гро-

мад. Стратегічне  та просторове планування. Система довго-, середньо- та ко-

роткострокових планів, проектів і програм. Нормативно-правове регулювання 

планування розвитку територій. Державна стратегія регіонального розвитку. 
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Генеральна схема планування території на місцевому рівні.  Стратегії місцевого 

розвитку. Просторові програми (Генеральні плани населених пунктів). Щорічні 

програми соціально-економічного розвитку та культурного розвитку території. 

Нова програма розвитку міст (Хабітат ІІІ). Державна стратегія регіонального 

розвитку. Співвідношення об’єктів та видів планування територій. Основні ета-

пи стратегічного планування. Цілі ДРП на період до 2020 року. Стратегічне 

планування на місцевому рівні. Операційні цілі. Органи, що забезпечують реа-

лізацію Стратегії Державна стратегія регіонального розвитку. Фінансове забез-

печення реалізації Стратегії. Генеральна схема планування території України. 

Базові види планувальних документів на місцевому рівні. Генеральний план 

населеного пункту. Зонінг. Детальний план території. Місцева програма еконо-

мічного і соціального розвитку. 

5. Тема 5. Місцеве самоврядування і децентралізація у світі. Стру-

ктура субнаціонального управління. Субнаціональні органи та SNG. Особливо-

сті країн з одно-, дво- та трирівневими системами SNG. Розподіл повноважень 

між рівнями управління. Розмір громади. Здатність отримувати економію мас-

штабу. Здатність формувати бюджет. Здатність надавати послуги та виконувати 

функції. Тенденції регіонального розвитку у світі. Зростання та нерівність у ре-

гіонах країн OECD. Номенклатури TL та NUTS. Конкурентоспроможність, зро-

стання та інклюзивність розвитку територіальних громад та регіонів країн 

OECD. Скорочення міжрегіональної нерівності. Інструменти управління місце-

вим розвитком. Децентралізація у світі. Децентралізація різних сфер політики. 

6. Тема 6. Системи місцевого самоврядування у країнах Європи. 

Місцеве самоврядування країн Північної Європи. Реформа місцевого самовря-

дування: підвищення ефективності публічного сектору, покращення забезпе-

чення населення суспільними послугами при незмінних податках. Об’єднання 

територіальних громад. Розподіл повноважень (видатків) між різними рівнями 

управління. Соціальні сфери відповідальності муніципалітетів. Структура до-

ходів та видатків місцевих бюджетів. Організація місцевого самоврядування у 

Франції і Великобританії. Міжмуніципальне співробітництво. Ефективність мі-

сцевого самоврядування в умовах централізації. Місцеве самоврядування у 

конфедерації. Формула Барнетта. Територіальне управління у квазіфедератив-

них та федеративних державах. Особливості розподілу повноважень між муні-

ципалітетами та регіонами у федеративних та квазіфедеративних країнах. 

7. Тема 7. Європейська модель регіональної інтеграції. Особливості 

формування бюджету ЄС та регіональна політика. Основні інституції управлін-

ня фінансами та територіальна організація ЄС. Принципи політики регіональ-

ного розвитку ЄС. Цілі регіональної політики та інструменти досягнення. Ево-

люція пріоритетів фінансування регіональної політики ЄС. Фінансовий план на 

2014-2020 рр.  Стратегія «Європа 2020: стратегія розумного, сталого та всеохо-

пного зростання». Розподіл коштів політики згуртування ЄС у 2014-2020 рр. 

Сучасні інструменти фінансування регіональної політики ЄС. Європейський 

фонд регіонального розвитку. Європейський соціальний фонд. Фонд згуртуван-
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ня. Механізми та спеціальні інструменти фінансування регіонального розвитку 

ЄС. Інвестиційні гранти. Негрантові механізми регіональної політики ЄС. 

Тема 8. Драйвери розвитку територіальних громад і регіонів у глобаль-

ному світі. Механізми формування конкурентоспроможності регіонів на націо-

нальному та міжнародному рівнях. Зовнішньо-торговельні зони. Комплексні 

виробничі зони. Науково-технічні зони (науково-технологічні зони). Туристич-

но-рекреаційні зони. Банківсько-страхові (офшорні) зони. Зони прикордонної 

торгівлі. Формування і діяльність СЕЗ та ТПР в Україні. Сучасні форми терито-

ріальної, міжрегіональної та міжнародної організації господарства. Кластери, 

технологічні парки та технополіси, промислові хаби, іннотехи, бізнес-

інкубатори. Smart-спеціалізація регіонів та громад. Методика визначення та ре-

алізації. 

 

3.  ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ 
 

3.1. Плани контактних занять 

 

Всі заняття ґрунтуються на попередньому вивченні теоретичних  матері-

алів або самостійному виконанні завдань, що дає можливість зосередити увагу 

лише на проблемних питаннях. 

 

Контактне заняття № 1 на тему: “ Системи регіонального 

управління та місцевого самоврядування ” (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу теорій та 

практичної діяльності, вироблення обґрунтованих пропозицій, практикуму. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Володін-

ня фундаментальними професійними знаннями у сфері місцевого самовряду-

вання; розуміння системи, структури і процедури реалізації місцевого самовря-

дування, його ролі у процесах розвитку територіальних громад та регіонів; ана-

лізувати, застосовувати та адаптувати європейські стандарти місцевого самов-

рядування та управління територіальним розвитком, досвід місцевого самовря-

дування у різних країнах; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науко-

вою та професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з 

метою обговорення дискусійних питань, здатність проявляти ініціативу щодо 

визначення перспективних напрямів розвитку. 

План контактного заняття: 

1. Дискусії з елементами аналізу теорій та практичної діяльності  з пи-

тань: виникнення систем регіонального управління та місцевого самоврядуван-



 

11 

 

11 

ня; переваг та недоліків централізованої та децентралізованої моделей управ-

ління територіальним розвитком. 

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій з: проблем практичного впро-

вадження фіскальної децентралізації; нормативно-правового забезпечення здій-

снення місцевого самоврядування. 

3. Робота в малих групах: порівняльний аналіз інституційних умов регі-

онального управління та місцевого самоврядування. 

 

Контактне заняття № 2 на тему: “Інституційне забезпечення регіо-

нального управління та місцевого самоврядування” (2 год.). 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусії з 

елементами аналізу, роботи в малих групах 

 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Воло-

діння фундаментальними професійними знаннями у сфері місцевого самовря-

дування; розуміння факторів розвитку територіальних громад; усвідомлення 

цінностей та цілей суспільства, держави, територіальної громади регіону для їх 

включення програми розвитку; виявляти, ставити та вирішувати наукові про-

блеми розвитку територіальних громад, самостійно продукувати інноваційні 

технології, методики дослідження та реалізації новітніх наукових досягнень; 

спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та професійною спі-

льнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обговорення 

дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи 

на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, здатність проявляти ініціа-

тиву щодо визначення перспективних напрямів розвитку, прийняття стратегіч-

них рішень і особистого їх впровадження, лідерство; 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Міжнародні інститути місцевого са-

моврядування. Об'єднані міста та місцеві органи влади (UCLG). Класифікація 

основних обов'язків місцевих органів влади по всьому світу відповідно до 

UCLG. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Інститути публічного управ-

ління на регіональному та локальному рівнях.  Консультаційно-дорадчі та не-

бюджетні інститути сприяння регіональному розвитку. Офіси реформ з питань 

децентралізації. Асоціації місцевого самоврядування.. 

3. Робота в малих групах: Повноваження органів місцевого самовряду-

вання.  
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Контактне заняття 3 на тему: “ Фінансові ресурси місцевого са-

моврядування ” (2 год.) 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусії з 

елементами аналізу, роботи в малих групах. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: володін-

ня фундаментальними професійними знаннями у сфері місцевого самовряду-

вання; виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми розвитку територіа-

льних громад, самостійно продукувати інноваційні технології, методики дослі-

дження та реалізації новітніх наукових досягнень; обговорювати їх і дискутува-

ти з науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуа-

льної презентації результатів дослідження; здатність саморозвиватися і самов-

досконалюватися протягом життя, створювати атмосферу творчої діяльності 

працівників та організовувати їх навчання, нести відповідальність за особисте 

навчання та професійне зростання  інших. 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: бюджетного, інвестиційного та оща-

дного потенціалу територіальних громад; особливостей фінансових відносин 

об’єднаних територіальних громад; бюджетного процесу на місцевому рівні. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Формування бюджетних запи-

тів.  Головні розпорядники бюджетних коштів. Загальний та спеціальний фонд 

бюджетів територіальних громад. Бюджет розвитку громад та джерела його фо-

рмування 

3. Робота в малих групах: Open Budget та Boost-аналіз. 

 

Контактне заняття 4 на тему: “Стратегічне планування розвитку 

територіальних громад” (2 год.).  

 

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу теорій та 

практичної діяльності, вироблення обґрунтованих пропозицій, практикуму.  

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розумін-

ня системи, структури і процедури реалізації місцевого самоврядування, його 

ролі у процесах розвитку територіальних громад та регіонів; проводити крити-

чний аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей, застосовувати з цією ме-

тою сучасні необхідні та достатні методи і моделі, інформаційне та програмне 

забезпечення; обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільно-

тою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів дослі-

дження; здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

створювати атмосферу творчої діяльності працівників та організовувати їх на-
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вчання, нести відповідальність за особисте навчання та професійне зростання  

інших. 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Стратегічне  та просторове плану-

вання. Система довго-, середньо- та короткострокових планів, проектів і про-

грам. Нормативно-правове регулювання планування розвитку територій.  

2. Вироблення обґрунтованих пропозицій: Державна стратегія регіона-

льного розвитку. Генеральна схема планування території на місцевому рівні.  

Стратегії місцевого розвитку. Просторові програми (Генеральні плани населе-

них пунктів). Щорічні програми соціально-економічного розвитку та культур-

ного розвитку території. 

3. Практикум: аналіз містобудівної документації. Генеральний план на-

селеного пункту. Зонінг. Детальний план території. Місцева програма економі-

чного і соціального розвитку. 

 

 

Контактне заняття 5 на тему: “Місцеве самоврядування і децен-

тралізація у світі” (2 год.).  

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування з елементами 

дискусії та роботи в групах. 

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розумін-

ня системи, структури і процедури реалізації місцевого самоврядування, його 

ролі у процесах розвитку територіальних громад та регіонів; проводити крити-

чний аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей, застосовувати з цією ме-

тою сучасні необхідні та достатні методи і моделі, інформаційне та програмне 

забезпечення; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та про-

фесійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою об-

говорення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і спіль-

ної роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити ре-

зультати досліджень та інновацій до колег, публічно представляти, захищати 

результати своїх досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-

професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презента-

ції результатів дослідження; здатність саморозвиватися і самовдосконалювати-

ся протягом життя, створювати атмосферу творчої діяльності працівників та 

організовувати їх навчання, нести відповідальність за особисте навчання та 

професійне зростання  інших. 
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План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Структура субнаціонального управ-

ління. Субнаціональні органи та SNG. Особливості країн з одно-, дво- та трирі-

вневими системами SNG. Розподіл повноважень між рівнями управління.  

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Розмір громади. Здатність 

отримувати економію масштабу, формувати бюджет, надавати послуги та ви-

конувати функції. 

3. Робота в малих групах: Зростання та нерівність у регіонах країн 

OECD. Номенклатури TL та NUTS. Конкурентоспроможність, зростання та ін-

клюзивність розвитку територіальних громад та регіонів країн OECD. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного занят-

тя: лекція, презентація, робота в малих групах, дискусія, пілотне опитування. 

 

Контактне заняття 6 на тему: “Системи місцевого самовряду-

вання у країнах Європи ” (2 год.). 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування з елементами 

дискусії та роботи в групах. 

 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Воло-

діння фундаментальними професійними знаннями у сфері місцевого самовря-

дування; проводити критичний аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей, 

застосовувати з цією метою сучасні необхідні та достатні методи і моделі, ін-

формаційне та програмне забезпечення; спілкуватися в діалоговому режимі з 

широкою науковою та професійною спільнотами і громадськістю в галузі нау-

кової діяльності з метою обговорення дискусійних питань, результатів дослі-

джень, узгодження дій і спільної роботи на конференціях, симпозіумах, науко-

вих семінарах, доводити результати досліджень та інновацій до колег, публічно 

представляти, захищати результати своїх досліджень, обговорювати їх і диску-

тувати з науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби ві-

зуальної презентації результатів дослідження; здатність саморозвиватися і са-

мовдосконалюватися протягом життя, створювати атмосферу творчої діяльнос-

ті працівників та організовувати їх навчання, нести відповідальність за особис-

те навчання та професійне зростання  інших. 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Місцеве самоврядування у різних 

країн Європи. Реформа місцевого самоврядування: підвищення ефективності 
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публічного сектору, покращення забезпечення населення суспільними послуга-

ми при незмінних податках. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Об’єднання територіальних 

громад. Розподіл повноважень (видатків) між різними рівнями управління. Со-

ціальні сфери відповідальності муніципалітетів. Структура доходів та видатків 

місцевих бюджетів. 

3. Робота в малих групах: аналіз систем територіального управління в 

унітарних, квазіфедеративних та федеративних державах. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні технології, рекомендовані для проведення контактного занят-

тя: лекція, презентація, робота в малих групах, дискусія, пілотне опитування. 

 

Контактне заняття № 7 на тему: “ Європейська модель регіона-

льної інтеграції ” (2 год.) 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусій та 

роботи в малих групах. 

 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розу-

міння системи, структури і процедури реалізації місцевого самоврядування, йо-

го ролі у процесах розвитку територіальних громад та регіонів; виявляти, ста-

вити та вирішувати наукові проблеми прогнозування просторового розвитку, 

самостійно продукувати інноваційні технології, методики дослідження та реалі-

зації новітніх наукових досягнень; розробляти, впроваджувати і оцінювати тех-

нології і методи вироблення програм економічного та соціального розвитку ре-

гіонального рівня; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та 

професійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою 

обговорення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і спі-

льної роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити ре-

зультати досліджень та інновацій до колег, публічно представляти, захищати 

результати своїх досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-

професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презента-

ції результатів дослідження; здатність проявляти ініціативу щодо визначення 

перспективних напрямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і особистого 

їх впровадження, лідерство; 

 

План контактного заняття: 
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1. Теоретичне опитування з питань: Особливості формування бюджету 

ЄС та регіональна політика. Основні інституції управління фінансами та тери-

торіальна організація ЄС. Принципи політики регіонального розвитку ЄС. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Цілі регіональної політики та 

інструменти досягнення. Еволюція пріоритетів фінансування регіональної полі-

тики ЄС. 

3. Робота в малих групах: розподіл коштів політики згуртування ЄС у 

2014-2020 рр. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання 

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  за-

няття: лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

Контактне заняття № 8 на тему: “Драйвери розвитку територіаль-

них громад і регіонів у глобальному світі” (2 год.). 

 

Заняття проводиться у формі теоретичного опитування, дискусій та 

роботи в малих групах.  

 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття: Розу-

міння системи, структури і процедури реалізації місцевого самоврядування, йо-

го ролі у процесах розвитку територіальних громад та регіонів; виявляти, ста-

вити та вирішувати наукові проблеми розвитку територіальних громад, самос-

тійно продукувати інноваційні технології, методики дослідження та реалізації 

новітніх наукових досягнень; розробляти, впроваджувати і оцінювати техноло-

гії і методи вироблення програм економічного та соціального розвитку регіона-

льного рівня; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою та про-

фесійною спільнотами і громадськістю в галузі наукової діяльності з метою об-

говорення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і спіль-

ної роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити ре-

зультати досліджень та інновацій до колег, публічно представляти, захищати 

результати своїх досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-

професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презента-

ції результатів дослідження; здатність проявляти ініціативу щодо визначення 

перспективних напрямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і особистого 

їх впровадження, лідерство; 

 

План контактного заняття: 

1. Теоретичне опитування з питань: Механізми формування конкуренто-

спроможності регіонів на національному та міжнародному рівнях. Зовнішньо-
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торговельні зони. Комплексні виробничі зони. Науково-технічні зони (науково-

технологічні зони). Туристично-рекреаційні зони. Банківсько-страхові (офшор-

ні) зони. Зони прикордонної торгівлі. 

2. Дискусія з елементами аналізу на теми: Формування і діяльність СЕЗ 

та ТПР в Україні. Сучасні форми територіальної, міжрегіональної та міжнарод-

ної організації господарства. 

3. Робота в малих групах: Smart-спеціалізація регіонів та громад. Мето-

дика визначення та реалізації. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: 

Інформаційні джерела для опрацювання. 

Навчальні  технології,  рекомендовані  для  проведення  контактного  за-

няття: лекція, пілотне опитування, робота в малих групах. 

 

 

4. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота передбачає:  

1. Підготовку до аудиторних (контактних) занять.  

2. Самостійне вивчення окремих питань дисципліни.  

3. Виконання індивідуального завдання.  

Підготовка до аудиторних (контактних) занять відбувається на основі 

опрацювання лекційних матеріалів, а також джерел рекомендованої та самос-

тійно підібраної літератури.  

Ця робота виконується у позааудиторний час. Засвоєна під час самостій-

ної роботи інформація є основою для обговорення та дискусій у ході проведен-

ня контактних занять. Крім того, засвоєні знання можуть бути об’єктом усного 

та письмового контролю.  

Самостійне вивчення окремих питань дисципліни. У процесі опану-

вання курсу окремі питання, визначені у змісті тем, можуть бути винесені на 

самостійне опрацювання. Перелік цих питань визначає професор, який прово-

дить контактні заняття, і доводить їх до відома слухачів. Засвоєні самостійно 

знання можуть бути об’єктом письмового та усного контролю.  

Виконання індивідуального завдання. Індивідуальне завдання – це пи-

сьмова робота, яка виконується відповідно до напряму дисертаційного дослі-

дження здобувача у формі статті до фахового журналу. 

Форма представлення індивідуального завдання: 

Форма представлення індивідуального завдання визначається професо-

ром. Індивідуальне завдання може бути представлене: 

– в електронному вигляді – надіслане на офіційну електронну скриньку 

професора (див. адресу на сторінці професора на сайті КНЕУ);  

– у надрукованому вигляді. 
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Термін представлення виконаного індивідуального завдання та його 

презентації визначає професор, який проводить контактні заняття. 

Презентація індивідуального завдання може бути призначена під час ін-

дивідуально-консультативної роботи професора, або ж проведена у ході конта-

ктних занять. 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Індивідуально-консультативна робота є важливою форою спілкування у 

ході навчального процесу. Вона призначена реалізувати індивідуальний підхід 

у ході підготовки аспірантів і сприяти підвищенню результатів як навчальної, 

так і наукової роботи здобувачів. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться в таких формах: 

– надання індивідуальних консультацій за питаннями в межах програми 

дисципліни. Консультації можуть надаватися у процесі проведення контактних 

занять, а також у призначений для консультацій час (якщо це передбачено роз-

кладом); 

– надання індивідуальних консультацій щодо виконання індивідуально-

го завдання. Консультація може надаватися безпосередньо або за допомогою 

електронного листування за згодою професора, який проводить контактні за-

няття; 

– презентація індивідуального завдання може бути призначена під час 

індивідуально-консультативної роботи професора, або ж проведена у ході кон-

тактних занять. 

Консультативна робота в рамках даного навчального курсу може прово-

дитися не тільки в індивідуальній формі, але й у вигляді групових консультацій 

під час контактних занять. 
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6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

7.1. Карта самостійної роботи 

№ 

заняття 
Тема Форма роботи 

Макс. 

кількість 

балів 

ЗА КОМПЕТЕНТНОСТІ, ПРОЯВЛЕНІ В ПЕРІОД КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ  
1. Тема 1. Системи регіонального управління та 

місцевого самоврядування 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

8 

2. Тема 2. Інституційне забезпечення регіонально-

го управління та місцевого самоврядування 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

8 

3. Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самовряду-

вання 

 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

8 

4. Тема 4. Стратегічне планування розвитку тери-

торіальних громад 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 

Пілотне опитування 

8 

5. Тема 5. Місцеве самоврядування і децентралі-

зація у світі 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

8 

6. Тема 6. Системи місцевого самоврядування у 

країнах Європи 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

10 

7. Тема 7. Європейська модель регіональної інтег-

рації 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

10 

8. Тема 8. Драйвери розвитку територіальних 

громад і регіонів у глобальному світі 

Участь у дискусії 

Робота в малих групах 
Пілотне опитування 

10 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ НА КОНТАКТНИХ ЗАНЯТТЯХ 70 

Виконання і презентація індивідуального завдання 

Виконання індивідуального завдання 20 

Презентація індивідуального завдання 10 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 20 

РАЗОМ БАЛІВ 100 

 

6.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань 

Об’єктами поточного оцінювання знань є: 

– робота під час проведення контактних занять. Основні види робіт охоп-

люють: участь у дискусії, презентація результатів роботи міні-групи, відповіді у 

ході пілотного опитування. Максимальна кількість балів, яка може бути отри-

мана за роботу на контактному занятті, дорівнює 3. 

– виконання і презентація індивідуальної роботи, яка виконується за на-

прямом дисертаційного дослідження аспіранта. Виконання індивідуального за-

вдання оцінюється окремо; презентація також передбачає окреме оцінювання. 

Максимальна сума балів за виконання індивідуального завдання – 20, за презе-

нтацію – 10. 
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Визначення балів відбувається відповідно до рівня виконання завдань: 
Вид робіт, що оцінюються Рівень виконання 

Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний 

Робота на контактних заняттях 8-10 6-8 4-6 0 

Виконання індивідуального завдання 20 15 10 0 

Презентація індивідуального завдання 10 8 6 0 
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