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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти магістр 
Освітня програма Місцеве самоврядування 
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 
Рік навчання, 
семестр 

1,1 

Кількість кредитів 5 
Лекції 6 годин 
Практичні заняття 6 годин 
Самостійна робота 138 годин 
Курсова робота: ні 
Форма навчання заочна 
Форма підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Тихончук Л.Х., д-р.держ.упр., доцент 
кафедри державного управління, 
документознавства та інформаційної 
діяльності 

Вікіситет вказується URL: https://cutt.ly/Ef5M0zy 
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6807-8232 
Як комунікувати l.kh.tyhonchuk@nuwm.edu.ua 

тел. 067-783-2904 
Актуальні оголошення на сторінці 
дисципліни в системі MOODLE Актуальні 
оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 

Асистент 

 

Мороз Еліна Григорівна, к.е.н., доцент кафедри 
державного управління, документознавства та 
інформаційної діяльності. 
 
 

Вікіситет вказується URL: https://cutt.ly/zf5M4y2 
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4315-7599 
Як комунікувати e.h.moroz@nuwm.edu.ua 

тел. 096-95-63800 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE Актуальні оголошення на сторінці дисципліни 
в системі MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Даний курс акцентує увагу на практичних аспектах 
організації діяльності територіальних громади умовах 
децентралізації. Метою викладання дисципліни є 
набуття студентами теоретичних навичок щодо засад 
діяльності територіальної громади та вміння самостійно 
готувати, розробляти документи на місцевому та 
організаційному рівнях, приймати обґрунтовані 
управлінські рішення. 

mailto:l.kh.tyhonchuk@nuwm.edu.ua
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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Використовуються такі методи викладання та 
технології: дебати, аналіз ситуації,  обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження, кейс 
стаді та інші. 

Посилання на розміщення  
навчальної дисципліни  на 
навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4958 

Компетентності СК02 – здатність організовувати діяльність органів 
публічного управління та інших організацій публічної 
сфери. 
СК05 – здатність представляти органи публічного 
управління у відносинах з іншими державними органами 
та органами місцевого самоврядування, громадськими 
об’єднаннями, підприємствами, установами і 
організаціями незалежно від форм власності, 
громадянами та налагоджувати ефективні комунікації 
з ними. 
СК13 – здатність організовувати діяльність органів 
місцевого самоврядування у сфері раціонального 
використання природних ресурсів та екологічної 
безпеки.  

Програмні результати навчання РН01. Знати теоретичні та прикладні засади 
вироблення й аналізу публічної політики, основ та 
технологій прийняття управлінських рішень.  
РН02. Розв’язувати складні задачі публічного 
управління та адміністрування, враховуючи вимоги 
законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 
розробляти проєкти нормативно-правових актів для 
їх усунення.  
РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, 
ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, 
застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 
міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 
управлінських та загально-організаційних структур.  
РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, 
аргументувати свою позицію, використовувати 
сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 
сфері публічного управління та адміністрування на 
засадах соціальної відповідальності, правових та 
етичних норм.  
РН10. Представляти органи публічного управління й 
інші організації публічної сфери та презентувати для 
фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  
РН16. Уміти організовувати діяльність органів 
місцевого самоврядування у сфері використання 
природних ресурсів.  

Перелік соціальних, «м’яких» 
навичок (softskills) 

Аналітичні навички, комунікаційні якості, критичне 

мислення, навички ведення перемовин, комплексне 

рішення проблем, взаємодія з людьми, вміння 

працювати в команді, економічна компетентність та 

інші. 

Структура навчальної дисципліни Зазначено нижче в таблиці 
Методи оцінювання та структура 
оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно виконати практичні завдання. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань (презентацій, інформаційних довідок,тощо) 
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студентів зважаючи на дотримання вимог, актуальність 
та повноту розкриття теми, виклад матеріалу, 
володіння інформацією по темі дослідження.  

За вчасне та якісне виконання завдань поточної 
діяльності та підсумкових контролів здобувач 
отримує обов’язкові бали: 

40 балів – модульний  контроль, який складається 
з двох модулів ( МК 1 -20 балів, МК2- 20 балів). 

 Підсумкова складова оцінювання – 40 балів. 

Дисципліна закінчується екзаменом, тому результати 
складання модульних контролів можуть зараховуватись  
як підсумковий контроль.  

Усього 100 балів. 
Виконання практичних завдань, науково-дослідного 

завдання за темами навчальної дисципліни оцінюється в 
60 балів. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання індивідуальних завдань,есе дослідницького 
характеру за темами курсу. Тему дослідницької роботи 
можуть студенти вибрати самостійно за погодженням 
із викладачем. Додаткові бали студентам також можуть 
бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 

Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 
студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної дисципліни в 
освітній траєкторії здобувача 
вищої освіти 

Дана навчальна дисципліна вивчається разом з 
дисциплінами «Соціальна відповідальність», 
«Менеджмент в публічних організаціях». 

Поєднання навчання та 
досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру (розробка стратегій 
діяльності територіальних громад, інноваційні 
дослідження в межах територіальних громад), а також 
можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні ресурси - Закон України «Про місцеве самоврядування в 
України» : Закон України 280/97-ВР.URL: 
https://cutt.ly/Sgq8qi7 

- Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо впорядкування окремих 
питань діяльності та організації органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням 
(ліквідацією) районів Номер, дата реєстрації 3651 від 
15.06.2020. URL: https://cutt.ly/Ugq8wQD 

- Сайт асоціації об’єднаних територіальних громад. 
URL:https://www.facebook.com/LSGA.ATC/ 

- Практичний посібник з питань організації роботи 
органів місцевого самоврядування об’єднаних 
територіальних громад. URL: https://cutt.ly/Igq8rph 
- Борщ Г. А., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., Дехтяренко 
Ю .Ф., Ігнатенко О. С., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф., 
Юзефович В. В. Ресурсне забезпечення об’єднаної 
територіальної громади та її маркетинг:навч. посіб. / [Г. А. 
Борщ, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, Ю. Ф. Дехтяренко, 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://www.facebook.com/LSGA.ATC/
https://cutt.ly/Igq8rph
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О. С. Ігнатенко, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук, 
В. В. Юзефович] – К. : – 2017. – 107 с. URL: 

https://cutt.ly/5gq4Dje 
- Парламентські процедури. Посібник для депутатів 
місцевих рад та активістів громад. URL: 
https://cutt.ly/qgq8ybO 

- Кейс-сталі «Стратегічна екологічна оцінка» : досвід 
упровадження у містах України. URL: 
https://cutt.ly/1gq8owY 

- Комунікація у громадах : практичні кроки до 
ефективного діалогу з мешканцями : практичний посібник. 
URL: https://decentralization.gov.ua 
/uploads/library/file/558/Komunikatsiia_u_hromadakh.pdf 

- Практика публічних комунікацій для об’єднаних 
громад. URL: https://cutt.ly/qgq7fWT 

- Наукові основи та імплементація світових практики 
місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних 
громад: монографія / І.Л. Сазонець, О.І. Алейнікова[та 
ін..]; за наук. ред. д-ра екон.н., проф. І.Л. Сазонця – 
Рівне Волин. Обереги, 2017. – 216 с. URL: 
https://cutt.ly/7gq8a2F 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та перескладання Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила академічної 
доброчесності 

За списування під час проведення підсумкового 
контролю, студент позбавляється подальшого права 
здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 

За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 
сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину, то студенту необхідно відпрацьовувати 
пропущене заняття, використовуючи навчальні матеріали, 
що розміщені на платформі MOODLE. 

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4958. 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 

Неформальна та інформальна 
освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 

https://cutt.ly/5gq4Dje
https://cutt.ly/qgq8ybO
https://cutt.ly/1gq8owY
https://cutt.ly/qgq7fWT
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Також студенти можуть самостійно на платформах 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-курсу 
чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми та 
перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 
Правила отримання зворотної 
інформації про дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 

За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 

Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно з врахуванням змін у законодавстві 
України, зокрема у сфері місцевого самоврядування, та 
сучасних практик організації діяльності територіальних 
громад. 

Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачам 
стосовно змін у сфері місцевого самоврядування. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 

Навчання осіб з інвалідністю Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  

Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, залучені до 
викладання 

Голова Місцевої асоціації «Об’єднані територіальні 
громади Рівненщини» Сергій Пилипчук; 

Директор Рівненського відокремленого підрозділу 
установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» 
Сивий Руслан 

Тихончук Л.Х. – в.о. директора державного 
підприємства ДП НВО «Потенціал-Еко», практикуючий 
адвокат  

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: https://cutt.ly/gf6XFrN 
Як знайти статтю у Scopus: https://cutt.ly/wf6XHvM 
База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
https://cutt.ly/gf6XFrN
https://cutt.ly/wf6XHvM
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
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сервісів: https://cutt.ly/jf6XLAB 
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РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій –  
6 год. 

Практичні заняття  
–  

6 год. 

Самостійна робота –  
138 год. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 
Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опанувати законодавчо-нормативні акти у сфері місцевого 
самоврядування, в т.ч. проекти законів ( на погодженні) , 
розробка установчих та нормативних  документів 
територіальних громад 

Методи та технології навчання презентації, обговорення, ситуаційні завдання, дебати, 
casestudу, проблемні лекції, ділова гра 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздаткові друковані 
матеріали, інтернет – ресурси 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 10 балів 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 
Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 
розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення 

 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Приведення у відповідність до змін в законодавстві 
діяльність територіальних громад в розрізі окремих видів 
діяльності. Аналізувати проблематику в територіальних 
громадах, готувати пропозиції по їх вирішенню.  

Методи та технології навчання Проблемні лекції, аналіз ситуації 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали, , 
інтернет – ресурси 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 10 балів 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 
Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур 

 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Розробка проектів для територіальних громад, аналіз 
особливостей економічного та культурного розвитку 
територіальних громад, визначення джерел інвестицій в 
регіон. Аналіз міжнародного досвіду проєктування та 
реорганізації управлінських структур територіальних 
громад. 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, дебати 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали, , 
інтернет – ресурси 

 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання15 балів 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1 (РН1, РН2, РН 3) – 
20 балів 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм 

Види навчальної роботи студента Навчитися організовувати платформи спілкування 
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(що студенти повинні виконати) посадових осіб з громадами (вибір форм та методів), 
консультації заявників, консультації, семінари, конференції 
для суб’єктів відносин з територіальними громадами. 
Опанувати засади організації та проведення ефективної 
комунікації у територіальних громадах (розробити анкету 
щодо з’ясування позиції місцевого підприємництва із 
актуальних питань,  організація та проведення електронних 
консультацій тощо). 

Методи та технології навчання Обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали, 
інтернет – ресурси 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 10 балів 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
Представляти органи публічного управління й інші організації публічної 

сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх 

діяльності 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Позиціонування представництва від територіальних 
громад, розуміння корпоративної культури територіальних 
громад, розробка фінансових, соціальних, 
природоохоронних прогнозів регіону та представлення 
громаді та іншим суб’єктам. Підготовка матеріалів при 
здійсненні перевірки діяльності. 

Методи та технології навчання Дискусії, дебати, лекції, дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздаткові друковані 
матеріали, , інтернет – ресурси 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 10 балів 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 
Уміти організовувати діяльність органів місцевого самоврядування у сфері 

використання природних ресурсів 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Оцінка земельних відносин в територіальних громадах, 
встановлення проблем охорони навколишнього природного 
середовища та використання природних ресурсів у 
територіальних громадах. Запропонувати обґрунтовані 
ефективні рішення щодо їх попередження та усунення. 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали, , 
інтернет – ресурси 

 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 5 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2 – 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Тема 1. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. Децентралізація. Місцеві 
вибори. 

Лекції – 1 год. 
Практичні заняття –  год. 

Результати 
Навчання 

Кількість 
годин: 

Література (див. 
Інформаційні 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4958 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4958
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РН 1 
РН 2 
РН 4 
РН 6 

лекції – 1 
практ. - 

ресурси): 
https://cutt.ly/If6CSmC 
https://cutt.ly/Af6BS6d 
https://cutt.ly/Lf6CH4a 

http://www.kam.gov.ua/
ua/news/pg/100220798
633363_p46/print/page/ 

 
https://i.factor.ua/ukr/jo
urnals/rs/2017/august/i

ssue-2/article-
33127.html?wn=google
_ads_iframe_%2F1418
06220%2FiFactor_top_

bnr_0&r1= 

Додаткові ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JCISS_BbO

dE 
 

Опис теми Органи місцевого самоврядування. Правове регулювання діяльності територіальних громад. 
Посадові особи. Старости. Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування. 
Децентралізація та реформування. Місцеві вибори. 

Тема 2. Організація роботи територіальних громад. Адміністративні послуги територіальних громад. 

Результати 
Навчання 

РН 2 
РН 3 
РН 4 
РН 6 
РН 7 

 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. -2 

Література: 
https://cutt.ly/Uf6C5Ml 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4958 

Додаткові ресурси: 
https://cutt.ly/pf6VuRe  

https://www.youtube.com/watch?v=8RUIZkSAahA  

Опис теми Функції та повноваження територіальних громад. Види територіальних громад, їх утворення та 
реорганізація. Ліквідація  районних рад.  
Порядок діяльності органів територіальної громади та її посадових осіб. Схема організації роботи 
відділів, управлінь, інших виконавчих органів територіальної громади. Кадрові проблеми. 
Адміністративні послуги. 

Тема 3. Виконавча функція територіальних громад.  
Регулювання земельних відносин, питання охорони навколишнього природного середовища та 

використання природних ресурсів. 

Результати 
навчання 

РН 3 
РН 6 
РН 7 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. -2 

Література:  
https://cutt.ly/Rf6VgM6 
https://cutt.ly/5gq4Dje 

 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4958 

 

Опис теми Соціально-економічний і культурний розвиток у територіальних громадах, планування та облік. 
Управління комунальною власністю. Житлово-комунальне господарство, побутове, торговельне 
обслуговування, громадське харчування, транспорт і зв'язок. Будівництво. Освіта, охорона здоров'я, 
культура, фізкультура  і спорт. Соціальний захист населення. Зовнішньоекономічна діяльність. 
Оборонна робота. Питання адміністративно-територіального устрою. Забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян тощо. 

Регулювання земельних відносин , охорони навколишнього природного середовища та використання 
природних ресурсів. 
Грантові механізми фінансування проектів соціально-економічного розвитку територіальних громад. 
Соціальні ресурси територіальної громади. Франдрейзери.  

Тема 4. Представницькі органи в територіальних громадах. Публічні комунікації в територіальних громадах.  

Результати 
навчання 

РН 6 

 

Кількість 
годин: 

лекції – 1 
практ. – 2 

Література 
https://cutt.ly/Yf6VcyU 
https://cutt.ly/tgq8B9h 

https://cutt.ly/4gq8MEu 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4958 

Додаткові ресурси: 
https://cutt.ly/zf6V8uq 
https://cutt.ly/sf6BeMz 

Опис теми Ради народних депутатів. 
Комунікації в громадах. Найпоширеніші інструменти комунікації для територіальних громад. 
Інформування цільових аудиторій територіальних громад. Комунікації через засоби масової 
інформації. Гендерна рівність. Ділове спілкування як складова комунікативної діяльності в 
територіальних громадах. 

 

 

Лектор, д.н. держ. упр., доцент       Л.Х. Тихончук 

 

Асистент, к.е.н. доцент кафедри      Е.Г.Мороз 

https://cutt.ly/If6CSmC
http://www.kam.gov.ua/ua/news/pg/100220798633363_p46/print/page/
http://www.kam.gov.ua/ua/news/pg/100220798633363_p46/print/page/
http://www.kam.gov.ua/ua/news/pg/100220798633363_p46/print/page/
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