
       РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

з дисципліни Публічне адміністрування об'єднаними територіальними громадами 
 

 
Лекційних годин – 30  
для студентів 1 курсу 1 семестру ІБЕІТ 
Рівень вищої освіти - другий (магістерський) 
Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування» 
 
Викладач – О.С. Балан  
 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
Об’єднані територіальні громади як об’єкт публічного управління. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні аспекти функціонування об’єднаних територіальних 
громад. 
Лекція № 1. Предмет, методи і завдання дисципліни «Публічне адміністрування об'єднаними 
територіальними громадами» [1, с. 5-9; 5, с. 12; 7, с. 18-20; 12, с. 14-19] 
1. Феномен управління та основні підходи і методи  до його вивчення.  
2. Основні поняття науки управління: влада та панування, керівництво та 
адміністрування, управління та менеджмент.  
3. Предметна область теорії публічного управління.  
4. Адміністрування та менеджмент в публічному управлінні.  
 
Лекція № 2. Формування та особливості територіальних громад. [4, с. 25-32; 14, с. 114-115; 
12, с. 51-55;] 
1. Поняття територіальної громади 
2. Алгоритм та строки добровільного об’єднання громад 
3. Особливості формування територіальних громад 
 
Лекція № 3. Місцеве самоврядування як природне право територіальної громади. [7, с. 15-
19; 14, с. 114-115] 
1. Формування та організація роботи органів місцевого самоврядування 
2. Повноваження органів місцевого самоврядування в об’єднаних громадах 
3. Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування 
4. Характеристика системи місцевого самоврядування в Україні 
 
Лекція № 4. Співпраця органів місцевого самоврядування з територіальними громадами. [4, 
с. 55-59; 9, с. 45-49; 11, с. 85-89;] 
1. Поняття та сутність міжмуніципального співробітництва. 
2. Зміст міжмуніципального співробітництва. 
3. Основні переваги міжмуніципального співробітництва. 
4. Суб’єкти та сфери міжмуніципального співробітництва. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Механізми та інструменти функціонування об’єднаних 
територіальних громад 
Лекція № 5. Моделі, механізми та інструменти адміністрування процесами стратегічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад [2, с. 119-125; 12, с. 89-91; 16, с. 205-209] 
1. Теоретичні аспекти стратегічного планування територіальної громади 
2. Формування моделі розвитку територіальної громади на основі сучасних підходів 
3. Механізми та інструменти стратегічного розвитку територіальної громади 



4. Діагностика початкових умов розвитку міста (профіль громади) 
5. Характеристика конкурентних переваг і обмеження перспективного розвитку міста 
6. Практичне використання моделей та механізмів стратегічного розвитку, на 
прикладі складання стратегічного плану розвитку м. Одеси 
 
Лекція № 6. Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднання 
територіальних громад [2, с. 119-125; 6, с. 59-65; 10, с. 65-69]. 
1. Поняття об’єднаних територіальних громад 
2. Ризики щодо забезпечення дієздатності територіальних громад після їх об’єднання 
3. Гранди та впровадження місцевих ініціатив та інвестиційних проектів в об’єднаних 
територіальних громадах 
 
Лекція № 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 
управлінських рішень [7, с. 26-32; 12, с.55-59].  
1. Понятійно-категоріальний апарат вироблення, прийняття та виконання управлінських 
рішень.  
2. Способи, підходи і прийоми для ефективної організації прийняття управлінського 
рішення.  
3. Принципи побудови ефективної технології розробки прийняття управлінських 
рішень.  
4. Ефективність управлінських рішень в органах виконавчої вади.  
 
Лекція № 8. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади [ 4, 
с. 55-61; 14, с. 114-115; 17, с. 25-36]. 
1. Поняття територіальна громада і формування фінансової системи України 
2. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад та процес 
3. його планування 
4. Гранти, як джерела фінансування територіальних громад 
5. Специфіка управління фінансами об’єднаних територіальних громад 
 

 
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Правові та практичні аспекти функціонування об’єднаних територіальних громад. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Правові основи та кадрове забезпечення об’єднаних 
територіальних громад 
Лекція № 9. Правові засади територіальної громади як основи місцевого самоврядування в 
Україні [4, с.25-31; 12, с. 10-11; 16, с. 205-209]. 
1. Поняття та сутність місцевого самоврядування 
2. Форми та органи місцевого самоврядування в Україні 
3. Теорії місцевого самоврядування 
4. Структура, принципи та правові засади місцевого самоврядування в Україні 
 
Лекція № 10. Кадровий менеджмент територіальної громади [2, с. 119-125; 6, с. 92-97; 10, с. 
85-89] 
1. Сутність кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування 
2. Управління кадровими процесами в контексті реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні 
3. Удосконалення кадрового забезпечення місцевого самоврядування шляхом 
використання статутів територіальних громад 
 



Лекція № 11. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних об’єднаннях 
[1, с. 75-79; 2, с. 119-125; 6, с. 35-41] 
1. Сутність та значення корпоративної влади та публічного адміністрування в 
добровільних об’єднаннях.  
2. Система корпоративної влади та публічного адміністрування в добровільних 
об’єднаннях.  
3. Публічне адміністрування в некомерційних організаціях.  
4. Корпоративна влада в господарських товариствах.  
5. Міжнародний та зарубіжний досвід публічного адміністрування та корпоративної 
влади. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Практичні аспекти діяльності об’єднаних територіальних громад 
Лекція № 12. Нетрадиційні джерела фінансування територіальних громад [ 4, с. 55-61; 14, с. 
114-115; 17, с. 25-36]. 
1. Місцеві (муніципальні) позики та кредити міжнародних фінансово-кредитних установ 
2. Міжнародна технічна допомога та гранти міжнародних донорських організацій 
3. Надання коштів підприємствами (корпоративне спонсорство) 
4. Фонд розвитку громад 
5. Фінансування за участю кількох учасників (партисипативне фінансування). 
 
Лекція № 13. Територіальна громада та комунальний бізнес [4, с. 65-69; 12, с. 18-28; 16, с. 
205-209] 
1. Ознаки територіальної громади 
2. Підгалузі та групи суб’єктів комунального господарства 
3. Різновиди комунальних послуг 
 
Лекція № 14. Результативність та ефективність публічного адміністрування об'єднаними 
територіальними громадами [2; 6; 10] 
1. Поняття ефективності та результативності публічного управління адміністрування.  
2. Фактори результативності та ефективності публічного управління та адміністрування.  
3. Критерії ефективності та результативності публічного управління адміністрування.  
4. Критерії та показники оцінки результативності та ефективності управлінської праці.  
5. Оцінка результативності та ефективності здійснення державного управління.  
 
Лекція № 15. Досвід функціонування територіальних громад в європейських країнах [2, с. 
119-125; 3, с. 35-40; 19, с. 25- 29] 
1. Зарубіжний досвід організації місцевого самоврядування 
2. Основні моделі місцевого самоврядування в Європейських країнах 
3. Досвід адміністративно-територіальних реформ Європейських країн 
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