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1. Анотація до курсу 

Реформування місцевого самоврядування й децентралізація влади в Україні є 
важливою складовою адміністративної реформи і охоплює такі сфери як адміністрати-
вно-територіальний устрій, територіальна основа організації влади, зміна повноважень 
органів державної влади й органів місцевого самоврядування, бюджетна й податкова 
системи, земельні відносини, гуманітарну й соціальну сфери тощо. 

Основні проблеми та напрями реформування місцевого самоврядування було 
визначено в Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної ор-
ганізації влади в Україні, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 
квітня 2014 р. N 333-р., низці інших актів законодавства. Концепція реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної влади в Україні сьогодні має імплементацію 
не лише в кількості територіальних громад, бюджетній децентралізації, а і в реформах, 
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які стосуються освіти, соціального захисту, медичної реформи, пенсійного забезпе-
чення та ін. Кінцевим результатом реформування місцевого самоврядування й децен-
тралізації влади буде покращення рівня добробуту українських громадян, надання їм 
якісних і доступних публічних послуг. 

Під час вивчення дисципліни «Реформування місцевого самоврядування» Ви 
ознайомитесь із теоретико-правовими засадами, метою, завданнями та принципами 
реформування місцевого самоврядування в Україні, сучасною системою місцевого са-
моврядування та її основними елементами, формами безпосередньої участі членів те-
риторіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, формами й методами 
роботи представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування, підходами 
до забезпечення якості, результативності та ефективності управлінської діяльності у 
сфері місцевого самоврядування, напрямами реформування служби в органах місце-
вого самоврядування, вітчизняним та зарубіжним досвідом реформування місцевого 
самоврядування, сформуєте сучасне стратегічне управлінське мислення та оволодієте 
системою спеціальних знань, умінь і навичок у сфері місцевого самоврядування та пу-
блічного управління. У Вас буде можливість розвинути навички по розробленню нау-
ково обґрунтованих пропозицій, рекомендацій та програмних документів щодо забез-
печення результативності та ефективності функціонування системи місцевого самовря-
дування, вирішення основних проблем та визначення основних напрямів реформу-
вання місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні з метою створення 
ефективної системи влади, безпечного й комфортного середовища для життя людей в 
Україні. 
 

2. Мета та завдання курсу 
Мета дисципліни – ознайомлення з теоретичними, організаційними та норма-

тивно-правовими основами реформування місцевого самоврядування, формування у 
здобувачів вищої освіти сучасного проактивного стратегічного управлінського мис-
лення та комплексу спеціальних знань і практичних умінь щодо здійснення процесів 
реформування місцевого самоврядування. 

Завдання курсу:  
– знати і розуміти:  теоретичні, організаційні та нормативно-правові основи ре-

формування місцевого самоврядування; сутність поняття, завдання та принципи рефо-
рмування місцевого самоврядування; систему місцевого самоврядування, її структуру 
та основні елементи; механізми реалізації державної політики у сфері місцевого само-
врядування; тенденції змін української системи місцевого самоврядування у контексті 
міжнародних стандартів місцевого самоврядування; основні проблеми, сучасний стан 
та напрями реформування місцевого самоврядування й територіальної організації 
влади; основні етапи та напрями здійснення децентралізації влади в Україні; пріорите-
тні напрями реформування служби в органах місцевого самоврядування; організа-
ційно-правові основи діяльності, компетенції та повноваження, гарантії та відповідаль-
ність місцевих рад; екологію місцевого самоврядування; форми безпосередньої участі 
членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування; завдання, фо-
рми та методи роботи представницьких та виконавчих органів місцевого самовряду-
вання; форми співробітництва територіальних громад; підходи до забезпечення якості, 



результативності та ефективності управлінської діяльності в сфері місцевого самовря-
дування; 

– вміти: реалізовувати сучасні стратегії й концепції, підходи та моделі побудови 
якісно реалізовувати сучасні стратегії й концепції, підходи та моделі побудови якісно 
нової системи місцевого самоврядування, орієнтованої на європейські стандарти; 
розв’язувати в сфері місцевого самоврядування складні задачі і проблеми, що потре-
бує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 
суперечливих вимог; визначати ефективність діючих форм і методів публічного управ-
ління за результатами аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку місцевого 
самоврядування; удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культу-
рний рівні на основі виконання завдання щодо розкриття можливостей власного про-
фесійного розвитку або розвитку громадянських якостей в процесі реформування міс-
цевого самоврядування та служби в органах місцевого самоврядування України; пра-
цювати з нормативно-правовими документами з питань місцевого самоврядування та 
служби в органах місцевого самоврядування; оцінювати ефективність реформування 
місцевого самоврядування та здійснення реформи децентралізації; якість надання пу-
блічних послуг громадянам; професіоналізм, відповідальність у діяльності посадових 
осіб місцевого самоврядування з позиції відповідності комплексу сучасних вимог; здій-
снювати організацію та контроль виконання поставлених перед органами  місцевого 
самоврядування завдань. 

 
3.  Результати навчання 

Дисциплінарні результати навчання:  

- продемонструвати знання: теоретичних, організаційних та нормативно-
правових основ, сутності поняття, завдань та принципів реформування 
місцевого самоврядування; системи місцевого самоврядування, її структури 
та основних елементів; механізмів реалізації державної політики у сфері 
місцевого самоврядування; тенденцій змін української системи місцевого 
самоврядування у контексті міжнародних стандартів місцевого 
самоврядування та очікуваних результатів реформування місцевого 
самоврядування й децентралізації влади в Україні; 

- продемонструвати розуміння основних проблем, сучасного стану та 
напрямів реформування місцевого самоврядування й територіальної 
організації влади; основних етапів та напрямів здійснення децентралізації 
влади в Україні; пріоритетних напрямів реформування служби в органах 
місцевого самоврядування; організаційно-правових основ діяльності, 
компетенції та повноважень, гарантій та відповідальності місцевих рад; 
екології місцевого самоврядування; форм безпосередньої участі членів 
територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування; завдань, 
форм та методів роботи представницьких та виконавчих органів місцевого 
самоврядування; форм співробітництва територіальних громад; підходів до 
забезпечення якості, результативності та ефективності управлінської 
діяльності в сфері місцевого самоврядування; 

- продемонструвати здатність реалізовувати сучасні стратегії й концепції, 
підходи та моделі побудови якісно нової системи місцевого 



самоврядування, орієнтованої на європейські стандарти; розв’язувати в 
сфері місцевого самоврядування складні задачі і проблеми, що потребує 
оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої 
інформації та суперечливих вимог; визначати ефективність діючих форм і 
методів публічного управління за результатами аналізу вітчизняного і 
зарубіжного досвіду розвитку місцевого самоврядування; удосконалювати й 
розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні на основі 
виконання завдання щодо розкриття можливостей власного професійного 
розвитку або розвитку громадянських якостей в процесі реформування 
місцевого самоврядування та служби в органах місцевого самоврядування 
України; 

- продемонструвати практичні навички роботи з нормативно-правовими 
документами з питань місцевого самоврядування та служби в органах 
місцевого самоврядування; оцінювати ефективність реформування 
місцевого самоврядування та здійснення реформи децентралізації; якість 
надання публічних послуг громадянам; професіоналізм, відповідальність у 
діяльності посадових осіб місцевого самоврядування з позиції відповідності 
комплексу сучасних вимог; здійснювати організацію та контроль виконання 
поставлених перед органами  місцевого самоврядування завдань. 

 
4. Структура курсу 

 
Тижні Тематика занять Вид занять Ресурси Оцінка 

1 Вступ до курсу  
Мета, завдання, результати 
Політика курсу  
Навчальні матеріали 
Система та критерії оцінювання  

Лекція 

Силабус 
Презентація курсу 
Методичні рекомендації 
Рекомендовані джерела 
ККР для проведення заліку 

– 

Тема 1. Теоретичні та концептуа-
льні засади реформування місце-
вого самоврядування 

Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

– 

Практичне заняття за темою 1. 
Проблеми та перспективи рефор-
мування місцевого самовряду-
вання в Україні 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-10 

2 
Тема 2. Правові засади реформу-
вання місцевого самоврядування 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

– 

Практичне заняття за темою 2. 
Розвиток законодавства про міс-
цеве самоврядування в умовах 
його реформування 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-10 

3 Тема 3. Характеристика сучасної 
системи місцевого самовряду-
вання 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

- 

Практичне заняття за темою 3.  
Формування нової системи місце-
вого самоврядування в умовах 
децентралізації влади  в Україні 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0–10 



Тижні Тематика занять Вид занять Ресурси Оцінка 
4 Тема 4. Децентралізація та  

деконцентрація владних повнова-
жень 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

- 

Практичне заняття за темою 4. 
Екологія місцевого самовряду-
вання в умовах децентралізації 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 0-10 

5 Тема 4. Децентралізація та декон-
центрація владних повноважень 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

– 

Презентація результатів вико-
нання індивідуального завдання 

Практичне 
заняття 

Презентації здобувачів 
- 

6 Тема 5. Реформування служби в 
органах місцевого самовряду-
вання  

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

– 

Практичне заняття за темою 5. 
Проходження служби в органах 
місцевого самоврядування в умо-
вах її реформування 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-10 

7 Тема 5. Реформування служби в 
органах місцевого самовряду-
вання  

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела - 

Презентація результатів вико-
нання індивідуального завдання. 

Практичне 
заняття 

Презентації здобувачів 
- 

8 Тема 6. Зарубіжний досвід органі-
зації та функціонування публічної 
служби 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела - 

Практичне заняття за темою 6. 
Адаптація зарубіжного досвіду ре-
формування місцевого самовря-
дування до умов діяльності вітчи-
зняних органів публічної влади. 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-10 

9 Тема 6. Зарубіжний досвід органі-
зації та функціонування публічної 
служби 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела  

Презентація результатів вико-
нання індивідуального завдання 

Практичне 
заняття 

Презентації здобувачів 
0-40 

10 Підведення підсумків вивчення 
дисципліни Лекція Силабус  

ККР для проведення заліку 
Анкети у MS Forms 

– 

Підведення підсумків вивчення 
дисципліни 

Практичне 
заняття 

– 

 

5.Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

На лекційних заняттях обов’язково мати з собою ґаджети зі стільниковим інтер-
нетом. 

Активований аккаунт університетської пошти (student.i.p@nmu.one) на Microsoft 
Office365. 

Перевірений доступ з ПК чи мобільного ґаджету до за стосунків Microsoft Office: 
Teams, Moodle. 

Інстальований на ПК та мобільних ґаджетах пакет програм Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point). 



6.Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання відповідають описам  
7-го кваліфікаційного рівня НРК. 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 
дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 
балів з поточного тестування та виконання і захисту практичних робіт складатиме не 
менше 60 балів. Максимально за поточною успішністю здобувач вищої освіти може 
набрати 100 балів. 

Теоретична частина оцінюється за результатами участі у дискусіях під час інте-
рактивних лекцій, виконання та презентації результатів індивідуального завдання 
(участь у дискусіях та презентація результатів окремих завдань оцінюється в межах 100 
балів відповідно до Загальних критеріїв досягнення результатів навчання для 7-го ква-
ліфікаційного рівня за НРК (магістр) (див. «Положення про оцінювання результатів на-
вчання здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка» https://cutt.ly/1ORACPD)  із подальшим перерахунком відповідно до роз-
поділу балів за окремими темами та завданнями, див. у табл. розділу 4). Загалом за 
участь у дискусіях і захист результатів виконання індивідуального завдання отриму-
ється максимум 60 балів.  

Практичні роботи (індивідуальні і командні завдання, розподіл балів див. у табл. 
розділу 4) виконуються під час практичних занять (презентація результатів окремих за-
вдань оцінюється в межах 100 балів відповідно до Загальних критеріїв досягнення ре-
зультатів навчання для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК (магістр)» (див. «Положення 
про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти Національного техніч-
ного університету «Дніпровська політехніка» https://cutt.ly/1ORACPD)  із подальшим 
перерахунком відповідно до розподілу балів за окремими темами та завданнями, див. 
у табл. розділу 4). При несвоєчасному здаванні практичної роботи оцінка знижується 
вдвічі. У сумі за практичну частину курсу при поточному оцінюванні отримується мак-
симум 40 балів.  

Отримані бали за теоретичну частину та практичні роботи додаються і є підсум-
ковою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною успіш-
ністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

Розподіл максимальної кількості балів за складовими поточного контролю: 
 

Теоретична частина Практична частина Разом 

60 40 100 

https://cutt.ly/1ORACPD
https://cutt.ly/1ORACPD


6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи. У випадку якщо здобувач вищої 
освіти за поточною успішністю отримав менше 60 балів та/або прагне поліпшити оцінку 
проводиться підсумкове оцінювання (залік) під час сесії. Якщо здобувач не здав у пи-
сьмовій формі виконане індивідуальне завдання, він отримує незадовільну підсумкову 
оцінку з дисципліни.  

Залік проводиться у вигляді комплексної контрольної роботи, яка включає запи-
тання з теоретичної та практичної частини курсу. Білет складається з 60 тестових за-
вдань із чотирма варіантами відповідей, одна правильна відповідь оцінюється в 1 бал 
(разом 60 балів) та 10 тестових завдань з практичної частини, кожне з запитань оціню-
ється максимум у 4 бали (разом 40 балів), причому:  

− 4 бали – відповідність еталону; 

− 3 бали – відповідність еталону з незначними помилками; 

− 2 бали – часткова відповідність еталону, питання повністю не розкрите; 

− 1 бал – невідповідність еталону, але відповідність темі запитання; 

− 0 балів – відповідь не наведена або не відноситься до теми запитання. 

Отримані бали за відкриті та закриті тести додаються і є підсумковою оцінкою за 
вивчення навчальної дисципліни. Максимально за підсумковою роботою здобувач ви-
щої освіти може набрати 100 балів. 

 
7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність здо-
бувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за 
дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. 
Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання пи-
сьмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для вико-
ристання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 
авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів) що можуть використовуватися в 
освітньому процесі. Політика щодо академічної доброчесності регламентується поло-
женням «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному 
технічному університеті «Дніпровська політехніка»: 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_
detection_of_plagiarism.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (спису-
вання, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана по-
вторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

7.2. Комунікаційна політика. 
Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту.  
Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Office365 та відвідування групи дисципліни у Microsoft Teams. 
Рекомендуємо створити профілі та підписатися на сторінку кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування у Facebook: 
https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/.  

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/


Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є ро-
бота у рамках дисципліни дистанційно у застосунку Microsoft Teams та на корпоратив-
ній платформі Moodle (www.do.nmu.org.ua ). 

Усі письмові запитання до викладача стосовно дисципліни мають надсилатися 
на університетську електронну пошту або до групи у Microsoft Teams. 

7.3. Політика щодо перескладання. 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поваж-
них причин (наприклад, лікарняний). 

7.4. Відвідування занять.  
Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим.  
Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетсь-

ких заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої 
(два тижні) відсутності.  

Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має пові-
домити викладача або особисто, або через старосту.  

Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і на-
вчатися за допомогою дистанційної платформи.  

Здобувачу вищої освіти, чий стан здоров’я є незадовільним і може вплинути на 
здоров’я інших здобувачів вищої освіти, буде пропонуватися залишити заняття (така 
відсутність вважатиметься пропуском з причини хвороби).  

Оцінки неможливо отримати під час консультацій або інших додаткових годин 
спілкування з викладачем. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобіль-
ність) навчання може відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з ви-
кладачем. 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не 
згоден з оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у 
встановленому порядку.  

7.6. Зарахування результатів навчання, які отримані у неформальній освіті.  
Здобувачі вищої освіти має право на зарахування результатів навчання, які отримані у 
неформальній освіті, за окремими темами або видами навчальної активності із попе-
реднім погодженням з викладачем дисципліни та гарантом освітньої програми. Ви-
знання результатів здійснюється за наявності відповідних сертифікатів. 

7.7. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії 
здобувачам вищої освіти буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети 
(Microsoft Forms Office 365), які буде розіслано на Ваші університетські поштові скри-
ньки. Заповнення анкет є важливою складовою Вашої навчальної активності, що дозво-
лить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати Ваші пропозиції 
стосовно покращення змісту навчальної дисципліни.  
 

  

http://www.do.nmu.org.ua/
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