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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

«Територіальна організація влади в Україні» 
Курс 3 3 
Семестр 6 5 
Обсяг кредитів 4 2 
Обсяг годин, в тому числі: 120 60 

Аудиторні 68 4 
Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 52 56 

Форма семестрового контролю залік залік 
 

2. Статус дисципліни: обов'язкова  
3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Сприяння якнайглибшому засвоєнню студентами знань з дисципліни 
«Територіальна організація влади в Україні”, ознайомлення їх з основними 
поняттями дисципліни, поглиблене вивчення теоретичних засад і практичних  
механізмів побудови владних структур в Україні. 

 
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати: 
– методологію територіального управління: основні категорії понятійного 

апарату територіальної організації влади в Україні, закони, закономірності та 
принципи територіального управління;  

– напрями й механізми формування регіональної політики та політики 
органів місцевого самоврядування, 

– сучасні підходи до адміністративно-територіального реформування 
організації влади та місцевого самоврядування;  

– матеріально-фінансову основу забезпечення територіального розвитку; 
– організаційно-правові аспекти впровадження системи управління якістю в 

територіальних органах влади; 
вміти: 
– виробляти пропозиції щодо організаційної структури територіальних 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, визначати їх 
взаємовідносини, повноваження, механізми їх передачі; 

– розробляти пропозиції щодо удосконалення чинної нормативно-правової 
бази з регіонального управління та місцевого самоврядування; 
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– формулювати практичні рекомендації органам державної влади й місцевого 
самоврядування щодо покращення діяльності; 

– визначати шляхи та методи удосконалення структури органів місцевого 
самоврядування, політико-правові проблеми управління регіонами та населеними 
пунктами; 

– формувати взаємовідносини центральних і місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування. 

володіти навичками: 
– аналізу процесів становлення місцевого самоврядування та його елементів; 
– застосування форм і методів регіонального управління та місцевого 

самоврядування; 
– прийняття відповідних управлінських рішень. 

 
5. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 

 
№ 

Курс 3 Семестр 6 
Всього годин у семестрі 90 

 
Теми 

 

   Кількість годин, з них: 
лекції семінар 

ські 
заняття 

практ. 
Лаб. 
Зан. 
(ПЗ, 
ЛЗ) 

інд. 
конс. 
роб. 

(ІКС) 

сам. 
роб. 
студ. 
(СРС) 

Примітка 

 Змістовий модуль 1. Теоретичні 
основи дисципліни 

      

1 Поняття «територіальна 
організація влади» як об’єкт 
наукового дослідження 

 

2 

1    
6 

 
У, ПК, Т 

 
2 

Теоретико-методологічні засади 
дослідження сутності й 
особливостей територіальної 
організації влади 

 

2 

1    
6 

 
У, ПК, Т 

 
 

Змістовий модуль 2. 
Територіальні основи публічної 
влади в Україні 

      
 
 

3 Державна територія та її 
структура. Територіальний поділ 
України. 

2 1   6 У, ПК, Т 

4 
 

Територіальний устрій України 2 1 

 

  6 
 

У, ПК, Т 

5 Територіальний процес в Україні. 
Проблеми реформування 
територіальних основ публічної 
влади в Україні. 

2 

 

1 

 

  6 
 

У, ПК, Т 
 
 

 
 
 

Змістовий модуль 3. 
Організаційно-правові засади 
функціонування місцевого 
самоврядування 
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6 Правові засади здійснення 
місцевого самоврядування 

2 1 

 

  6 
 

У, ПК, Т 

7 Матеріальна та фінансова основи 
місцевого самоврядування 

2 

 

1   6 
 

У, ПК, Т 

8 Особливості управління містом 2 

 

1   6 
 

У, ПК, Т 

 Змістовий модуль 4. 
Особливості організації влади 
на регіональному та 
загальнодержавному рівнях 

      
 
 

9 Зарубіжний досвід у сфері 
територіальної організації влади та 
формування регіональної політики 

 

2 

1    
6 

 
У, ПК, Т 

10 Організація виконавчої влади в 
Україні. Публічна служба в 
Україні: організація та 
функціонування. 

 

4 

 

3 

 

 

   
2 
 

 
У, ПК, Т 

 Всього годин: 120 22 12   56  
 
Форми контролю: усне опитування – У  

контрольні роботи – КР 
перевірка конспектів – ПК  
перевірка завдань для самостійної роботи – СР   
реферат  

6. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дисципліни 
     Тема 1. Поняття «територіальна організація влади» як об’єкт 

наукового дослідження 
1. Основні етапи розвитку суспільно-політичної думки з досліджуваної 

проблеми.  
2. Особливості української адміністративно-територіальної думки XVIII – XX 

ст. 
3. Сучасна українська адміністративно-територіальна думка.  
4. Огляд літератури та стан наукової розробки теми дослідження.  
5. Стан проблеми та вибір напрямів дослідження. 

Література [4; 6; 10; 11; 13; 15; 25]  

 Тема 2. Теоретико-методологічні засади дослідження сутності й 
особливостей територіальної організації влади 

1. Обґрунтування методології та методики дослідження адміністративно-
територіальної трансформації.  

2. Проблеми адекватного понятійно-термінологічного апарату територіальної 
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організації влади.  
3. Територіальна організація як основа формування системи публічної 

адміністрації. 
4.  Характеристика рівнів адміністративно-територіального устрою.  
5. Класифікація принципів територіальної організації влади.  
6. Концептуалізація поняття «трансформація територіальної організації 

влади». 
   Література [4; 6; 10; 11; 13; 15; 25]     

 
  Змістовий модуль 2. Територіальні основи публічної влади в 

Україні 
 Тема 3. Державна територія та її структура. Територіальний поділ 

України. 
1. Територія держави, її конституційне та міжнародно-правове регулювання. 
2. Структура державної території. Міжнародна територія. Територія зі 

змішаним правовим режимом.  
3. Поняття та режим державного кордону.  
4. Взаємовідносини України з іншими державами в територіальних питаннях. 
5.  Процес формування державної території України.  
6. Поняття територіального поділу.  
7. Основні елементи адміністративно-територіального поділу України. 

Політико-територіальний поділ України.  
8. Спеціалізовані територіальні одиниці. 

Література [3; 12; 14; 15; 20; 24]     
 

  Тема 4. Територіальний устрій України  
1. Поняття та форми територіального устрою.  
2. Конституційно-правові засади територіального устрою України.  
3. Основні характеристики статусу територіальних одиниць.  
4. Територіальний устрій України.  
5. Унітарна держава та її основні ознаки.  
6. Централізований та децентралізований територіальний устрій держави.  

Література [3; 12; 14; 15; 20; 24]  
 

Тема 5. Територіальний процес в Україні. Проблеми реформування 
територіальних основ публічної влади в Україні.  

1. Порядок вирішення питань територіального поділу України.  
2. Порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою.  
3. Порядок вирішення питань державної території та кордонів України.  
4. Основні недоліки територіального поділу та устрою України.  
5. Концепції реформування територіального поділу та устрою та їх SWOT-

аналіз. 
6.  Механізми та технології проведення територіальної реформи.  
7. Досвід постсоціалістичних і пострадянських країн щодо реформування 
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територіального поділу та устрою.  
Література [3; 12; 14; 15; 20; 24]   

 
 Змістовий модуль 3. Організаційно-правові засади функціонування 

місцевого самоврядування 
 Тема 6. Правові засади здійснення місцевого самоврядування 

1. Участь населення у формуванні органів місцевого самоврядування.  
2. Норми, в яких закріплені правові гарантії місцевого самоврядування.  
3. Форми прямої демократії. Право на проведення місцевих референдумів. 
4.  Інститути локальної демократії в системі місцевого самоврядування в 

Україні. 
5.  Територіальне громадське самоврядування.  
6. Нормативно-правове забезпечення функціонування інституту місцевого 

самоврядування в Україні. 
  Література [3; 5; 7-10; 15; 17; 20-23] 

 
 Тема 7. Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування 

1. Роль комунальних підприємств, установ та організацій в соціально-економічному 
розвитку населених пунктів.  

2. Комунальна (муніципальна) власність та її складові.  
3. Особливості управління фінансово-економічними ресурсами міст.  
4. Сутність і роль місцевих (муніципальних) фінансів в економічному і соціальному 

розвитку населених пунктів. Функції місцевих фінансів.  
5. Особливості формування доходів та видатків місцевих (муніципальних) 

бюджетів. 
6.  Сутність та види міжбюджетних відносин. Міжбюджетні трансферти.  
7. Касове виконання місцевих бюджетів. 

Література [3; 5; 7-10; 15; 17; 20-23; 29] 
 

 Тема 8. Особливості управління містом  
1. Місто — складна соціально-економічна система.  
2. Нормативно-правове забезпечення управління та розвитку міста. 

Європейська Хартія міст. 
3.  Особливості здійснення місцевого самоврядування в м. Києві.  
4. Управління власністю та розвиток міського господарства.  
5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління 

комунальною власністю.  
6. Форми та методи управління комунальною власністю.  
7. Стратегія соціально-економічного розвитку міст.  
8. Зарубіжний досвід організації міського самоврядування. 

 Література [1; 5; 7; 9; 10; 12; 16; 28] 
 

 Змістовий модуль 4. Особливості організації влади на регіональному та 
загальнодержавному рівнях 
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 Тема 9. Зарубіжний досвід у сфері територіальної організації влади та 
формування регіональної політики 

1. Моделі місцевого управління в зарубіжних країнах.  
2. Особливості територіальної організації влади та регіональної політики в 

зарубіжних країнах.  
3. Організація регіонального управління в США. 
4.  Регіональне управління у Франції.  
5. Регіональне управління у Великій Британії.  
6. Особливості організації регіонального управління в Німеччині.  
7. Система регіонального управління в Італії.  
8. Регіональне управління в Іспанії.  
9. Регіональна організація влади в Польщі.  
10. Особливості регіональної політики та регіонального управління в країнах СНД.  

Література  [2; 4; 6; 10; 11; 13; 15; 20; 24-27]  
 

 Тема 10. Організація виконавчої влади в Україні. Публічна служба в 
Україні: організація та функціонування  

1. Система органів виконавчої влади.  
2. Кабінет Міністрів України в системі органів виконавчої влади.  
3. Центральні органи виконавчої влади в системі органів державного 

управління. 
4. Територіальні органи Центральних органів виконавчої влади, урядові 

органи державного управління.  
5. Місцеві державні адміністрації.  
6. Службова та посадова особи.  
7. Особливості служби в органах місцевого самоврядування.  
8. Правовий статус посадової особи місцевого самоврядування.  
9. Правовий статус державного службовця.  
10. Класифікація посад та рангів у державній службі.  
11. Типи посад в органах державного управління.  
12. Порядок проходження державної служби. 

 Література [2-4; 8; 10; 20; 24-26; 30]  
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7. Контроль навчальних досягнень 
 
7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 

Модуль 1 Модуль 2 
 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
 

Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 
Відвідування семінарських 
занять 

1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - - 
Робота на семінарському 
занятті 

10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - - 
Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, 
захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 
Разом - 43 - 98 
Максимальна кількість балів:  171 
171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = 
загальна кількість балів. 

- 

 
7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
1. Розкрийте сутність та зміст поняття «територіальна організація влади». 
2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку суспільно-політичної думки з 

досліджуваної проблеми. 
3. Чи є територіальна організація основою  формування системи публічної 

влади? 
4. У чому полягають проблеми співвідношення державного й територіального 

устрою? 
5. Розкрийте сутність та зміст поняття “територіальний поділ”. 
6. Покажіть адміністративно-територіальний поділ України. 
7. Чи можлива держава без суверенітету? 
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8. Чи достатніми гарантіями володіє Україна щодо цілісності та 
недоторканості державних кордонів? 

9. Якою є кількість міст обласного значення на території Херсонської області? 
10. Яке співвідношення між категоріями “територіальний поділ” та 

“територіальний устрій”? 
11. Чи є Україна унітарною державою за типом адміністративно-

територіального устрою? 
12. Які види публічної влади представлені на рівні області? 
13. Які види публічної влади представлені на рівні району? 
14. Висвітліть адміністративно-територіальний устрій України в Литовсько-

польську добу? 
15. У чому полягали головні особливості полково-сотенного адміністративно-

територіального устрою України в добу Гетьманщини? 
16. Яким був адміністративно-територіальний устрій України в складі 

Російської імперії? 
17. Чи варто було б закріпити в Україні перелік областей? 
18.  Чи можлива Федеративна республіка Україна? 
19. Чи може Україна вступити до ЄС без процедури референдуму? 
20. Чи потрібна Україні територіальна реформа? 
21. Назвіть декілька концептуальних документів та їх розробників, що 

визначають перспективи реформування адміністративно-територіального устрою 
в Україні. 

22. Розкрийте роль віче в організації місцевого самоврядування в добу 
Київської Русі. 

23. У чому полягала роль магдебурзького права в розвитку місцевого 
самоврядування в Україні в Литовсько-польську та Козацьку добу? 

24. Розкрийте сутність земської та міської реформ в Україні? 
25. Висвітліть характерні особливості розвитку місцевого самоврядування в 

Україні в період революції 1917-1920 рр. 
26. Назвіть основні форми прямого волевиявлення громадян. 
27.  Які органи влади уповноважені надавати право на проведення місцевих 

референдумів? 
28. Проаналізуйте значення Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”. 
29. Розкрийте структуру місцевого самоврядування. 
30. Чи формує Київрада власний виконавчий орган? 
31.  Дайте визначення поняття «територіальна громада». 
32. Яким чином територіальна громада впливає на організацію роботи органів 

місцевого самоврядування? 
33. Розкрийте функції муніципальних фінансів. 
34. Які ви знаєте основні доходи муніципальних бюджетів? 
35. Назвіть основні видатки муніципальних бюджетів. 
36. Що таке міжбюджетні відносини? 
37.  Розкрийте структуру компетенції місцевого самоврядування. 
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38. Яким чином компетенція місцевого самоврядування розглядається в 
Європейській Хартії місцевого самоврядування? 

39. Що є підставами відповідальності органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування перед територіальною громадою? 

40. Чому залишаються неврегульованими питання щодо відповідальності 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування за виконання делегованих 
їм окремих повноважень органів виконавчої влади? 

41. Розкрийте сутність поняття “управління містом”. 
42. Яким чином здійснюється управління міським господарським комплексом? 
43. Дайте класифікацію міст. 
44. Висвітліть характерні особливості стратегічного планування соціально-

економічного розвитку міст. 
45. Розкрийте сутність поняття регіональне управління.  
46. Охарактеризуйте територіальні основи регіонального управління. 
47. Розкрийте сутність регіону з позицій економічного аналізу. 
48. Дайте класифікацію регіональних систем. 
49.  У чому полягає зміст концепції регіональної політики в Україні? 
50. Покажіть світові моделі місцевого управління. 
51. Висвітліть характерні особливості регіонального управління в США. 
52.  Яким чином здійснюється регіональне управління у Франції? 
53. Розкрийте сутність державного управління. 
54. Виділіть головні ознаки державного управління. 
55. У чому полягає контрольна діяльність Президента України? 
56. Розкрийте структуру судової системи України. 
57. Які повноваження має Верховна Рада України? 
58. Окресліть систему органів виконавчої влади в Україні. 
59. Які Ви знаєте типи посад в державному управлінні? 
60. Розкрийте правовий статус державного службовця. 

 
 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

− Із вибором однієї правильної відповіді; 
− На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
− Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 
− Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 
− Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  
- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 
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7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Залік 

 
7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

 
1.Поняття «територіальна організація влади як об’єкт наукового дослідження».  
2.Теоретико-методологічні засади дослідження сутності й особливостей 

територіальної організації влади.  
3.Територіальні основи публічної влади в Україні.  
4.Державна територія та її структура.  
5.Територіальний поділ України.  
6.Проблеми реформування територіальних основ публічної влади в Україні.  
7.Організаційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування.  
8.Історичний розвиток місцевого самоврядування в Україні.  
9.Правові засади здійснення місцевого самоврядування.  
10.Сучасна система місцевого самоврядування в Україні.  
11.Організація самоврядування в Україні на районному та обласному рівнях.  
12.Територіальна громада в систем і місцевого самоврядування.  
13.Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування.  
14.Повноваження посадових осіб та органів місцевого самоврядування.  
15.Гарантії та відповідальність посадових осіб органів місцевого 

самоврядування.  
16.Служба в органах місцевого самоврядування.  
17.Особливості управління містом.  
18.Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міст.  
19.Особливості організації влади на регіональному та загальнодержавному 

рівнях.  
20.Територіальні основи регіонального управління.  
21.Структура районних державних адміністрацій.  
22.Організація роботи обласних державних адміністрацій.  
23.Зарубіжний досвід у сфері територіальної організації влади та формування 

регіональної політики.  
24.Територіальна організація влади в США.  
25.Державне регіональне управління в країнах ЄС.  
26.Організаційна структура державного управління.  
27.Організація виконавчої влади в Україні.  
28.Публічна служба в Україні: організація та функціонування.  
29.Державна служба в Україні.  
30.Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування: 

порівняльна характеристика.  
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7.6. Шкала відповідності оцінок 
7.7.  
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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