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У межах навчальної дисципліни “Реформа територіальної організації влади в сучасній Україні” вивчаються шість
тем, зокрема: Трансформація адміністративно-територіального устрою України: сутність, проблеми та напрями
реформування, Сучасний стан та розвиток системи місцевого самоврядування, Регіональне управління та державна
регіональна політика в Україні, Територіальне управління в умовах змін, Управління якістю — основа ефективного
управління територіями та організацією, Теоретичні та практичні аспекти оцінки результативності та ефективності.
формування професійних компетентностей щодо особливостей територіальної організації влади та шляхів
підвищення ефективності її функціонування в умовах реформ в Україні.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК1. Здатність до формування абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації, її узагальнення та обробки.
ЗК3. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проєкти та автономно працювати під час їх реалізації.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СK1. Здатність усно і письмово презентувати й обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних
розробок.
СK2. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
СК5. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної
демократії до потреб сталого розвитку.
СК6. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою
їх запобігання.
РН5. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого розвитку на різних рівнях
публічного управління та адміністрування.
РН6. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також
міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях
публічного управління та адміністрування.
РН7. Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або
прикладної проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, що мають загальнонаціональне або світове
значення.
Загальний обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС (90 годин).
Залік
Дисципліна викладається на першому курсі у 3-му семестрі

Програма дисципліни

Назви тем
1.

Трансформація адміністративно-територіального устрою України: сутність, проблеми та напрями реформування

2.

Сучасний стан та розвиток системи місцевого самоврядування

3.

Регіональне управління та державна регіональна політика в Україні

4.

Територіальне управління в умовах змін

5.

Управління якістю — основа ефективного управління територіями та організацією

6

Теоретичні та практичні аспекти оцінки результативності та ефективності

Самостійна робота аспіранта
Тема 2. Нормативно-правове
забезпечення місцевого самоврядування

Завдання:
1. Здійснити аналіз сутності місцевого самоврядування у чинному законодавстві України.
2. Розглянути міжнародні документи у сфері місцевого самоврядування
3. З’ясувати сутність, види та порядок створення актів локальної нормотворчості.
4. Проаналізувати Статут Вашої територіальної громади.
Тема 3. Формування та функціонування Завдання:
системи місцевого самоврядування
1. Загальні питання та принципи організації виборів посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Порядок формування місцевих рад, органів самоорганізації населення та виконавчих органів місцевого
самоврядування.
3. Завдання, компетенції та повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
4. Сутність делегованих повноважень та проблеми делегування повноважень місцевим державним
адміністраціям.
Тема 5. Управління якістю — основа
Завдання:
ефективного управління територіями
1. Проаналізувати чинне законодавство України у сфері управління якістю.
2. Проаналізувати передумови, причини виникнення проблем у процесі стандартизації управлінських послуг.
3. Сформулювати рекомендації для підвищення ефективності управлінського процесу.
4. Дослідити зарубіжний досвід в означеній сфері.
Тема 6. Теоретичні та практичні аспекти Завдання:
оцінки результативності та ефективності 1. Оберіть будь-яку структурну одиницю органу місцевого самоврядування або місцевої виконавчої влади.
2. Проаналізуйте її діяльність з позиції керівника та споживача послуг.
3. Оцініть результативність та ефективність діяльності цієї структури за показниками та індикаторами.
4. Сформулюйте пропозиції щодо покращення організації та підвищення результативності та ефективності роботи
обраного Вами структурного підрозділу центру зайнятості.
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Інформація про консультації
Щочетверга у листопаді -грудні 2020 року з 900 до 1300 – викладач Бєльська Т.В.
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Оцінювання знань здобувачів третього (доктор
філософії) рівня вищої освіти здійснюється за 100бальною шкалою і становить: за поточну успішність
(участь
у семінарських заняттях,
виконання
практичних занять та контрольних робіт) – до 40 балів,
за виконання індивідуального науково-практичного
завдання – 30 балів; екзаменаційне випробування –
30 балів.

Оцінювання за складовими дисципліни
Практичне заняття 1. Нормативно-правове забезпечення місцевого самоврядування
аліз стратегій публічного управління
Практичне заняття 2. Тема 3. Формування та функціонування
системи місцевого самоврядування
Практичне заняття 3. Тема 5. Управління якістю — основа ефективного управління територіями

Практичне заняття 4. Оцін Тема 6. Теоретичні та практичні аспекти оцінки результативності та ефективності
ювання стратегічного публічного управління

25 балів
25 балів
25 балів
25 балів
Усього 100 балів

Політика опанування дисципліни
Відвідування: аспірант самостійно обирає траєкторію навчання, має право не відвідувати лекції, проте участь у практичних і семінарських заняттях є
обов’язковою
Дотримання принципів академічної доброчесності: роботи виконуються аспірантом самостійно, не використовуються ідеї та ініціативи інших авторів. Однак їх
цитування повинно бути правильно оформлено (відповідно до вимог).
Умови зарахування пропущених занять: аспірант формує портфоліо, де накопичує чек-листи виконаних завдань.

