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Публічне адміністрування об'єднаними територіальними громадами
 Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Назва спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
Форма навчання Денна, заочна 
Кафедра, що забезпечує Адміністративного менеджменту та проблем ринку 

курс 1 семестр 1 Викладач Балан О.С. 
А 
 

Мета і задачі дисципліни 
  Мета дисципліни: оволодіння системою наукових знань з основ ефективного 
публічного адміністрування об’єднаними територіальними громадами.  
Задачі дисципліни: 
1.Дослідити сутність формування територіальних громад та визначити  
нормативно-правові акти, що регулюють сферу публічного управління та 
адміністрування ОТГ. 
2. Визначити  умови співпраці та ефективної комунікації між органами 
місцевого самоврядування та територіальними громадами на засадах соціальної 
відповідальності, правових та етичних норм. 
3. Визначення моделей, механізмів та інструментів електронної демократії в 
сфері публічного управління та адміністрування стратегічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад. 
4. Розкриття основ управління та презентації широкому загалу результатів 
планування фінансових ресурсів територіальної громади. 
5. Розкриття питань кадрового менеджменту та управління інноваціями, 
ризиками, змінами та якістю у територіальних громадах. 
6. Визначення поняття нетрадиційних джерел фінансування та взаємодія 
територіальної громади та комунального бізнесу.  
7. Визначити напрями розвитку територіальних громад на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях 

В Тематика дисципліни 
 ЗМ 1. Теоретичні аспекти функціонування об’єднаних територіальних громад. 

ЗМ 2. Механізми та інструменти функціонування об’єднаних територіальних 
громад 
ЗМ 3. Правові основи та кадрове забезпечення об’єднаних територіальних 
громад 
ЗМ 4. Практичні аспекти діяльності об’єднаних територіальних громад 

С Стиль та методика навчання 
Організаційно- 

методичні 
форми вивчення 

Мультимедійні лекції, лабораторні заняття, самостійна робота з використанням 
підручників, конспектів та шляхом участі у віртуальних групах з розробки 
проектів, консультації із викладачами. 
 Форми 

контролю 
Поточні контрольні опитування, модульні контрольні роботи,  
індивідуальні завдання, КР, іспит 

D Компетентності 
 Інтегральна Компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. 
СК 4 Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати 
ефективні комунікації. 
СК 11 Здатність розробляти стратегічні документи розвитку систем на 
загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
 Е Основні результати навчання 



 СК 4:РН 13 Знати іноземну мову (відповідно до Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти) 
РН 14 Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 
РН 15 Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері 
публічного управління та адміністрування. 
РН 17 Уміти представляти органи публічного управління й організації, та 
презентувати для широкого загалу результати їх діяльності. 
СК 11:РН 6 Використовувати методологію та інструментарій управління: 
інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН 9 Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
РН 11 У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
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