
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП3  
2. Назва:  Організація діяльності територіальних громад; 
3. Тип: нормативна; 
4. Рівень вищої освіти:  І (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5;  
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Тихончук Л.Х.,  

доктор наук з державного управління,, доцент, Мороз Е.Г., кандидат економічних наук, доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:  
знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, розв’язувати 

складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, 
виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх 
усунення; 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; 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; представляти органи публічного 
управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу 
результати їх діяльності; уміти організовувати діяльність органів місцевого самоврядування у 
сфері використання природних ресурсів.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи, 
лекції з використанням інформаційних технологій, практичні заняття; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 

«Соціальна відповідальність», «Менеджмент в публічних організаціях» 
12. Зміст курсу: Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. 

Децентралізація. Місцеві вибори. Організація роботи територіальних громад. Адміністративні 

послуги територіальних громад. Виконавча функція територіальних громад. Регулювання 

земельних відносин, питання охорони навколишнього природного середовища та використання 

природних ресурсів територіальних громад. Представницькі органи в територіальних громадах. 

Публічні комунікації в територіальних громадах. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних 

територіальних громад. URL: https://cutt.ly/ygq4O3P 

2. 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, 

О. С. Ігнатенко, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук, В. В. Юзефович] – К. : – 2017. – 107 с. URL: 

https://cutt.ly/5gq4Dje 

3. Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад. URL: 

https://cutt.ly/Zgq4FXq 

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

5. 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/cgq7iFg 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
6 год. лекцій, 6 год. практичних робіт, 138 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  
Методи: інтерактивні лекції, презентації, тренінги,  обговорення, індивідуальні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40  балів): екзамен в кінці 1 семестру.  
16. Мова викладання: _українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                    Л.Х. Тихончук, д-р. держ.упр., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  FP 3 
2. Title: Organization of territorial communities’ activities; 

3. Type: normative; 
4. Higher education level: I Master’s(second); 
5. Year of study when the discipline is offered: 1; 
6. Semester when the discipline is studied: 1; 
7. Number of established ECTS credits: 5;  
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tуhonchuk L.Kh., Doctor 

of Public Administration,  Associate Professor, Moroz E. H., Ph.D. in Economics (Candidate of 
Economic Sciences), Associate Professor;  

9. Results of studies: having studied the subject the student has to be able: 
- to know the theoretical and applied principles of development and analysis of public policy, to solve 

complex tasks of public administration, taking into account the requirements of the legislation, to identify 
the legal problems,to develop draft regulations to eliminate them; 

- to carry out effective management of innovations, resources, risks, projects, changes, quality, apply 
modern models, approaches and technologies, international experience in the design and reorganization 
of management and general organizational structures;  

- be able to implement effective communication, to argue their position to use modern information and 
communication technologies in public administration on the principles of social responsibility, legal and 
ethical norms; 

- o represent public administration units and other organizations of the public sphere and to present to 
specialists and the general public the results of their activity; 

- be able to organize the activities of local governments’ units in the use of natural resources. 
10. Forms of organizing classes: training sessions, individual work, control measures, lectures with 

the use of information technologies, practical classes; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:  
Social responsibility, Management in public organizations 
12. Course contents: Territorial community is the primary subject of local self-government. 

Decentralization. Local elections. Organization of territorial communities’ work. Administrative services 
of territorial communities. Executive function of territorial communities. Regulation of land relations, 
environmental protection and use of natural resources of territorial communities. The representative 
units of territorial communities. Public communications in territorial communities. 

13. Recommended educational editions: 
1. Praktychnyi posibnyk z pytan orhanizatsii roboty orhaniv mistsevoho samovriaduvannia obiednanykh 
terytorialnykh hromad. URL: https://cutt.ly/ygq4O3P 
2. Borshch H. A., Vakulenko V. M., Hrynchuk N. M., Dekhtiarenko Yu .F., Ihnatenko O. S., Kuibida V. S., 
Tkachuk A. F., Yuzefovych V. V. Resursne zabezpechennia obiednanoi terytorialnoi hromady ta yii 
marketynh: navch. posib. / [H. A. Borshch, V. M. Vakulenko, N. M. Hrynchuk, Yu. F. Dekhtiarenko, O. S. 
Ihnatenko, V. S. Kuibida, A. F. Tkachuk, V. V. Yuzefovych] – K. : – 2017. – 107 s. URL: 
https://cutt.ly/5gq4Dje 
3. Parlamentski protsedury. Posibnyk dlia deputativ mistsevykh rad ta aktyvistiv hromad. URL: 
https://cutt.ly/Zgq4FXq 
4. Praktyka publichnykh komunikatsii dlia obiednanykh hromad. URL: https://cutt.ly/qgq7fWT 
5. Naukovi osnovy ta implementatsiia svitovykh praktyky mistsevoho samovriaduvannia ta obiednanykh 
terytorialnykh hromad: monohrafiia / I.L. Sazonets, O.I. Aleinikova [ta in..]; za nauk. red. d-ra ekon.n., 
prof. I.L. Sazontsia – Rivne Volyn. Oberehy, 2017. – 216 s. URL: https://cutt.ly/cgq7iFg 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
6 hours of lectures, 6 hours of practical work, 138 hours of individual work. Total - 150 hours. 
Methods: interactive lectures, presentations, trainings, discussions, individual tasks, using multimedia 

means. 
15. Forms and assessment criteria 
The evaluation is carried out by a 100-point scale. 
Final control (100 points): exam at the end of the 1th semester  
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of department 
Doctor of Public Administration,  
Associate Professor          L.Kh. Tуhonchuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


