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Короткий опис 

навчальної 

За формою місцеве самоврядування  - це волевиявлення 

територіальних громад, що здійснюється шляхом виборів, референдумівта 

в інших формах, або через утворювані ними органи. Місцеве 

самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 



дисципліни встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. 

Отже місцеве самоврядування опосередковує собою відносно самостійний 

вид публічної влади у системі народовладдя – місцеву, муніципальну владу 

як владу територіальних спільностей. Шляхи досягнення ефективності 

місцевого самоврядування є надзвичайно важливими для розуміння 

кожним фахівцем з питань державного управління, державної служби. 

Перехід до сталого розвитку України буде можливий тільки тоді, коли 

буде забезпечено сталий розвиток всіх її регіонів. Необхідність 

удосконалення управління соціально-економічними процесами на 

регіональному рівні обумовлена загостренням світової конкуренції 

територій щодо залучення і збереження різноманітних ресурсів. В той же 

час посилюється роль територій щодо свого соціально-економічного 

становища. 

Основне завдання розвитку регіонів у сучасних умовах полягає у 

забезпеченні умов для орієнтації економіки на перебудову структури і 

поступове зростання виробництва, досягнення економічного та соціального 

прогресу. Це означає реалізацію послідовної ефективної регіональної 

політики. Важливим є визначення стратегічних пріоритетів та напрямів 

розвитку регіону з урахуванням їх економічного потенціалу та максимізації 

використання переваг міжрегіонального та міжнародного співробітництва 

регіонів. Це обумовлює потребу в застосуванні апробованих світовою 

практикою регіонального розвитку організаційних та інституційних 

механізмів реалізації регіональних стратегій. 

Дисципліна вивчає сутність  та зміст державного регулювання 

економічним розвитком регіонів, засади формування стратегії 

регіонального розвитку, роль ресурсного потенціалу в забезпеченні 

регіонального розвитку, інструменти забезпечення інноваційного розвитку 

регіонів. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Формування компетентностей здобувачів магістратури вирішувати 

складні питання щодо формування та реалізації стратегії розвитку регіонів 

країни  при ефективному використанні  ресурсного потенціалу. 

Надати уявлення про сучасні тенденції розвитку теорії та практики 

сучасного ефективного місцевого самоврядування 

 

Мова 

викладання 
 українська 

 



 

Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 14 28 48 3,0 /90 

Заочна форма 4 4 82 3,0/90 

 

 

 

Шифр програмного РН  Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують 

такі програмні результати навчання: 

 

ПРН01 

Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу 

публічної політики, основ та технологій прийняття 

управлінських рішень. 

ПРН02 

 

Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти 

правові колізії та проблеми, розробляти проекти нормативно-

правових актів для їх усунення 

ПРН05 Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 

урядування та розвитку електронної демократії 

ПРН06 

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 

ПРН07 

Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи 

щодо розвитку публічного управління, використовуючи 

системний аналіз і комплексний підхід, а також методи 

командної роботи. 

ПРН10 Представляти органи публічного управління й інші організації 

публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу 

результати їх діяльності 

ПРН11 

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. 

ПРН12 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. 

 

 

Результати навчання 

 

Символ 

ПРН 

 

Після успішного завершення курсу цієї 

навчальної здобувач вищої освіти буде: 

 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

РН01 

Знати суттєві характеристики змісту та 

природи стратегічного управління на 

регіональному рівні 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна 

робота 

 

Поточне 

оцінювання 

РН01 

 

Вміти використовувати інструменти 

державної регіональної політики 

 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

 

Поточне 

оцінювання 

РН01 

РН 05 

РН12 

Вміти формувати ефективну систему  

відносин в управлінні розвитком регіонів 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

 

Поточне 

оцінювання 

РН06 

 

Вміти реалізовувати заходи стратегічного 

управління ресурсного потенціалу регіону 

 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

РН06 

РН11 

Вміти застосовувати стратегічні 

інструменти забезпечення інноваційного 

розвитку регіонів 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

РН06 

РН07 

Цінність формування стратегії 

згуртування різних суб’єктів 

регіонального розвитку навколо системи 

Лекції, практичні 

заняття, 

 

Поточне 



реалізації пріоритетних цінностей консультації, 

самостійна робота 

оцінювання 

 

 

Зміст навчання 

Тема за 

п/п 
Назва теми 

Посилання на 

ПРН модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, год. (заочна 

ф/н) 

 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(заочна ф/н) 

 

Тема 1. Стратегія 

економічного розвитку 

та державне 

регулювання 

розвитком регіонів 

 

ПРН01 

ПРН06 

 

Л 2 г  / ПЗ 4 г / 

СР 7 г  

Л 1 г/ ПЗ 1 г / СР 

12 г  

Тема 2. Інструменти реалізації 

стратегії регіонального 

розвитку  

ПРН07 

ПРН11 

Л 2 г   / ПЗ 4 г  / 

СР 7 г   

Л 0 г/ ПЗ 1 г / СР 

12 г 

Тема 3. Закордонний досвід 

формування та 

реалізації стратегії 

регіонального розвитку   

ПРН11 

 

Л 2 г / ПЗ 2 г  /СР 7 г  

 

 

Л 0 г/ ПЗ 0 г / СР 

12 г 

Тема 4. Сучасне місцеве 

самоврядування в 

Україні: теоретичні 

засади і напрямки 

розвитку 

ПРН 01 

ПРН02 

 

Л 2 г  / ПЗ 4 г / 

СР 6 г  

 

Л 1 г/ ПЗ 1 г / СР 

12 г 

Тема 5.  Правові основи 

місцевого 

самоврядування в 

Україні. 

ПРН 01 

ПРН02 

ПРН 05 

ПРН 07 

Л 2 г  / ПЗ 6 г / 

СР 7 г  

 

Л 1 г/ ПЗ 1 г / СР 

10 г 

Тема 6.  Зарубіжний досвід 

ефективного місцевого 

самоврядування 

ПРН 10 

ПРН 12 

Л 2 г  / ПЗ 4 г / 

СР 7 г  

 

Л 0 г/ ПЗ 0 г / СР 

12 г 

Тема 7.  Муніципальна 

служба  

ПРН 01 

ПРН 12 

Л 2 г / ПЗ 4 г / 

СР 7 г  

Л 1 г/ ПЗ 0 г / СР 

12 г 
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Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

У процесі вивчення дисципліни мають бути виключені випадки 

академічного плагіату, фальсифікації та списування. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА» 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ 

«ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-

pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua   

 

 

 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

● доповіді та повідомлення на 

семінарах 

20 

● опитування на семінарських 

заняттях 

20 

● кейси  10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

● письмова компонента 20 

● усна компонента 30 

 Разом за дисципліну 100 

 

 

 

Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

  Відмінно 

about:blank
https://www.imf.org/en/Publications/REO
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


A 90-100 

B 82-89 Добре 

 

C 

 

75-81 

Добре 

 

D 

 

67-74 

Задовільно 

 

E 

 

60-66 

Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання 

 

F 

 

1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

  

Вимоги 

викладача: 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє ознайомлення з 

рекомендованою літературою є необхідною умовою. 

 

 


