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Курсова робота: ні 
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Вікіситет вказується URL: http:// 
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%
D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D
0%A5%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 
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Як  комунікувати l.kh.tyhonchuk@nuwm.edu.ua 
тел. 067-783-29- 04 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

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

Ціль вивчення даної  дисципліни є засвоєння: 

-  теоретичних засад управління державною і комунальною власністю; 

-  специфіки та різноманітності форм власності; 

-  генезису управління власністю; 

-  вивчення сутності та специфіки державної власності;  

та дослідження: 

- теоретичних засад управління власністю як об’єкта управління;  

- методів управління як державною, так і комунальною власністю в умовах децентралізації і 

проблематики її еволюції. 

Метою викладання навчальної дисципліни  є оволодіння системними знаннями з вітчизняної і 

міжнародної практики управління державною і комунальною власністю, вироблення навиків 

розробляти і здійснювати ефективне використання комунальної власності, в т.ч.  в умовах 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
mailto:l.kh.tyhonchuk@nuwm.edu.ua
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реформування місцевого самоврядування та розвитку співробітництва територіальних 

громад. 
Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/  

Компетентності 

3К 6.Здатність працювати в команді. 

3К 8.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

3К 9.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК2. Здатність забезпечувати  належний рівень вироблення та використання управлінських 

продуктів, послуг чи процесів. 

ФК13. Здатність використовувати джерела управлінської, статистичної інформації для 

підготовки службових документів.  

ФК14. Здатність досліджувати та розв’язувати складні проблеми управлінської діяльності, 

використовувати та впроваджувати нові підходи до публічного управління з метою підвищення 

його ефективності в різних сферах, секторах 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та 

адміністрування. 

ПРН6. Знати та застосовувати основні нормативно-правові акти та положення законодавства 

у сфері публічного управління та адміністрування. 
ПРН17. Уміння використовувати іноземний досвід в публічному управлінні та адмініструванні. 

ПРН19.Знати особливості реалізації управлінських функцій, використовувати системні знання про 

механізми, методи та інструменти  публічного управління в різних сферах. 

Структура навчальної дисципліни 

Тема 1. Відносини власності. Право власності. Законодавче регулювання правового режиму 

державної і комунальної власності. Зарубіжна практика управління державною та 

комунальною власністю. 

Опис теми: Особливості об’єктів, суб’єктів, функцій власності. Теоретичні основи власності і 

права власності. Законодавча та нормативна база регулювання правового режиму державної і 

комунальної власності. Положення основних нормативно-правових актів щодо управління 

державною і комунальною власністю. Порівняння практик управління державною та 

муніципальною  власністю  національної та закордонної. 

(Лекцій – денна:5год. /заочна: 2год. Самостійна робота –д :19 год./ з: 24год.) 

  

Тема 2. Органи управління державною і комунальною власністю . 

Опис теми: Побудова системи органів управління державною і комунальною власністю в 

Україні 

(Лекцій – денна:5год. /заочна: 2год. Самостійна робота –д. 19 год./ з: 24год.) 

Тема 3. Управління трансформацією об’єктів державної і комунальної власності в Україні. 

Опис теми: Механізми приватизації, відчуження, передачі об’єктів права державної та 

комунальної власності. Вирішення управлінських ситуацій. 

 (Лекцій – денна:5год. /заочна: 2год. Самостійна робота –д.19 год./ з: 24год.) 

https://exam.nuwm.edu.ua/
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Тема 4. Способи управління використанням об’єктів державної і комунальної власності. 

Опис теми: Теоретичні основи та особливості оренди, концесії, списання, як способів 

управління державною і комунальною власністю. 

(Лекцій – денна:4од. /заочна: 1год. Самостійна робота –д 19 год./ з: 24 год.) 

Тема 5.  Формування та порядок обліку комунальної власності територіальної громади. 

Опис теми: Формування та порядок обліку комунальної власності територіальної громади. 

Оцінка вартості об’єктів державної і комунальної власності - методи оцінки та її розрахунку. 

(Лекцій – денна:4год. /заочна: 2год. Самостійна робота –д 19год./ з: 24год.) 

Тема 6. Реорганізація підприємств державної і комунальної форм власності. Механізм 

банкрутства і ліквідації підприємств. 

Опис теми: Володіти навиками щодо реорганізації підприємств шляхом злиття, приєднання, 

поділу виділення, перетворення. Сутність банкрутства та причин його виникнення. Процедури 

визнання боржника банкрутом та ліквідації збанкрутілих підприємств. 

(Лекцій – денна:5год. /заочна: 1год. Самостійна робота –д 14 год./ з: 27год.) 

Тематика практичних занять: 

 

Практичне заняття 1.Відносини власності. Право власності. Законодавче регулювання 

правового режиму державної і комунальної власності. Зарубіжна практика управління 

державною та комунальною власністю.– денна:5 год./з 2 год. 

Практичне заняття 2. Органи управління державною і комунальною власністю.– денна:5год./ 

заочна : 2год. 

Практичне заняття 3. Управління трансформацією об’єктів державної і комунальної 

власності в Україні. – денна:5 год./ заочна : 1 год. 

Практичне заняття 4. Способи управління використанням об’єктів державної і комунальної 

власності. - денна: 5год./ заочна : 1 год. 

Практичне заняття 5. Формування та порядок обліку комунальної власності 

територіальної громади. – денна:4 год./ заочна : 1год. 

Практичне заняття 6. Реорганізація підприємств державної і комунальної форм власності. 

Механізм банкрутства і ліквідації підприємств. -  денна:4 год./ заочна :1 год. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
   Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до навчання, знаходити вихід із 

складних ситуацій, ініціативність, вміння працювати в команді, комплексне рішення проблем, 

формування власної думки, уміння слухати та запитувати та інші. 

Форми та методи навчання 
Методи навчання:  демонстрація, навчальна дискусія, судові дебати, депати; технології 

викладання: тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, обговорення, презентації, міні-

лекції, ситуаційні дослідження, навчання на основі досвіду та інші. навчальна дискусія, дебати; 

мозковий штурм; аналіз ситуації. Технології навчання: аналіз ситуації, SVOT аналіз,  

обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження, кейс стаді та інші. 

Порядок та критерії оцінювання 
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    Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти теоретичний матеріал 

та здати модульні контролі знань, а також вчасно виконати практичні завдання. В результаті 

можна отримати такі обов’язкові бали:  

 60 балів - за вчасне та якісне виконання практичних занять, що становить поточну 

(практичну) складову його оцінки;  

 20 балів – модульний контроль 1;  

 20 балів – модульний контроль 2.  

Усього 100 балів.  

Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання статей, підготовка доповідей 

та участь в наукових студентських конференціях, круглих столах. Додаткові бали студентам 

також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної 

дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 20 запитань різної 

складності: рівень 1 – 17 запитань по 0,9 бали (15,3 балів), рівень 2 – 2 запитань по 1,4 бали (2,8 

бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 бали). Усього – 20 балів.  

    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 

контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Поєднання навчання та досліджень 
Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних 

завдань дослідницького характеру, а також можуть бути долучені до написання та 

опублікування наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні ресурси 
 1. Волинець Т.В. Підстави набуття права комунальної власності територіальними громадами. 

Європейські перспективи. № 2, 2016. С. 99-104 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV Відомості Верховної Ради України 

(ВВР),2003 р. №18, №19–20, №21–22, – ст. 144. 

3. Дробот І., Рачинський А. Формування відносин з управління комунальною власністю в 

Україні: організаційно-правовий аспект URL: //www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-

4/doc/4/06.pdf 

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами 

державної та комунальної власності: Закон України № 1405-VIII від 02.06.2016р. URL: 

http://ukrainepravo.com/lawmaking/bill_enacted_into_law/zakon-ukra-ni-pro-vnesennya-zm-n-do-

deyakikh-zakonodavchikh-akt-v-ukrani-shchodo-upravl-nnya-ob-kta/ 

5. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 року № 

157-VIII (редакція від 01.01.2018р.) URL://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-VIII. 

6. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності Верховна Рада України; 

Закон від 03.03.1998 № 147/98-ВР зі змінами станом на 04.04.2016р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%Р0%В2%Р1%80. 

7. Про право комунальної власності та управління об’єктами права комунальної власності, 

об'єктами спільної власності територіальних громад: проект Закону України 

URL:://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1306&skl=6 

8. Про оренду державного та комунального майна: Закон України №1055-1 від 06.09.2019 р. 

Верховна Рада України URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66716 

9. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні Закон України 

від 12.07.2001 № 2658 – 14 //Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №47. Ст. 2513 

10. Про приватизацію державного і комунального майна Закон України від 18.01.2018 р. №2269- 

URL:VIII://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19 

11. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від від 21.09.2006 № 185-V. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 46, ст.456 URL: https://zakon.help/law/185-V/. 

12. Роз’яснення Міністерства юстиції України щодо управління майном спільної власності 

територіальних громад URL: http://rozvytok.in.ua/law/roz-yasnennya/751- 

13. Токарчук А. Актуальні питання власності у місцевому самоврядуванні URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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http://www.irbisuv.gov.ua/cgin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=

UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdyo_2013_4_55.pdf 

14. Управління комунальною власністю в умовах реформування місцевого самоврядування та 

розвитку міжмуніципального співробітництва: Навчально-практичний посібник/ За заг. 

редакцією 

15. Шкільняка М.М., Толкованова В.В., Журавля Т.В. Київ. 2019. 310 с. 

16. Imbalances between revenues and expenditures of local rural budgest in the process of fiscal 

decentralization in Ukraine: Assessment and modeling.Scientific Papers Series Management, 

Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 21, Issue 2, 2021 PRINT ISSN 

2284-7995, E-ISSN 2285-3952, Pages: 671-683.  https://cutt.ly/6RhuXQV/   https://cutt.ly/lRhiwab.  

Tsymbaliuk Iryna, Pavlikha Nataliia, Barskyi Yurii, Tihonchuk Lesia, Korneliuk Olga, Naumenko 

Nataliya, Kovshun NataliiaWeb of Sciences (WOS) 
 17.  Тихончук Л.Х., Чубок Т.О. Ефективність публічного управління у сфері культури в умовах 

децентралізації (на прикладі Рівненської області). Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2021. №3(95). С.  144-155. URL: 
http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/issue/view/65      

18.  Тихончук Л. Х., Цецик С. П., Цецик Я. П. Особливості фінансування органами місцевого 

самоврядування закладів освіти Волині наприкінці ХІХ– на початку ХХ ст. Ефективна економіка. 2021. 

№ 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9723 (дата звернення: 02.01.2022). 

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.11 

19. Тихончук Л. Х., Цецик С. П., Цецик Я. П. Роль органів влади і місцевого самоврядування у розвитку 

професійної освіти на Волині на початку ХХ ст. Державне управління: удосконалення та розвиток. 

2021. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2500 (дата звернення: 02.01.2022). 

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.1 

19.  Приватизація комунального майна , відеоуроки -https://decentralization.gov.ua/news/13349 

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://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 

 Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https: https://exam.nuwm.edu.ua///. 

Неформальна та інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download

&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000. 

     Також студенти можуть самостійно на платформах Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та 

інших опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. 

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 
Представники регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; 

відділу державного та комунального майна РОДА та Рівненської міської ради; представники 

територіальних громад 

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення текстових 

запозичень через університетську платформу MOODLE  

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення принципів 

академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, повернення 

роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 

Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка про 

хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене 

http://www.irbisuv/
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.12.11
https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.12.1
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag


7 

 

заняття.  

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал за вищенаведеним посиланням на розміщення навчальної дисципліни на 

платформі MOODLE. 

   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 

ноутбуки. 

Оновлення 
За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно . Підставами для оновлення 

курсу можуть бути:  результати обов’язкового опитування/анкетування здобувачів про 

позитивне або негативне враження від вивчення даного освітнього компонента;  ініціатива 

здобувачів вищої освіти шляхом звернення до керівника (гаранта) освітньої програми;  

ініціатива роботодавців та представників бізнесу;  ініціатива і пропозиції керівника 

(гаранта) освітньої програми та/або викладачів дисципліни;  результати оцінювання знань 

студентів з освітньої компоненти;  об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового 

характеру і/або інших ресурсних умов реалізації силабусу;  зміна нормативно-правового 

регулювання у відповідній галузі та інше.   Студенти також можуть долучатись до оновлення 

дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного 

університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності в 

Національному університеті водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

Іноземні сайти: 

Public Administration Library: https://cpl.org/locations/public-administration-library/ 

Public administration (Open Library): https://openlibrary.org/_subjects/public_administration 

SCOPE OF PUBLIC ADMINISTRATION: https://www.yournoteslibrary.com/2020/07/scope-of-public-

administration.html 
 

 

 

 
Лектор:                                                                 д.н.д.у, доцент кафедри        Тихончук Л.Х.  
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