




1. Мета й завдання вивчення дисципліни 

 

2.1. Метою викладання дисципліни «Муніципальне управління 

економічним та соціальним розвитком територій» є вивчення теоретичних 

засад муніципального управління; засвоєння механізмів практичної реалізації 

елементів інструментарію муніципального управління; оволодіння 

принципами формування ефективних вертикальних та горизонтальних 

взаємодій органів місцевого самоврядування; опанування сучасними 

методами управління муніципальними галузево-функціональним 

комплексами; вивчення особливостей муніципального управління в 

зарубіжних країнах для адаптивного використання його в практичній роботі 

органів місцевого самоврядування в Україні.  

У результаті вивчення дисципліни «Муніципальне управління 

економічним та соціальним розвитком територій» аспіранти повинні: 

— знати: теоретико-методологічні засади муніципального управління 

як механізму ефективного управління розвитком громади; систему 

нормативно-правового забезпечення управлінської діяльності місцевого 

самоврядування в Україні та її проблеми; особливості реалізації важелів 

інструментарію муніципального управління; характер вертикальних та 

горизонтальних зовнішніх взаємодій органів місцевого самоврядування; 

принципи сучасного управління галузево-функціональними комплексами 

громади; загальні засади організації та здійснення муніципального 

управління в зарубіжних країнах. 

—  вміти: на основі використання загальнонаукових та спеціальних 

методів розчленовувати систему громади на окремі підсистеми з метою 

виявлення проблем та пошуку шляхів підвищення ефективності їх 

функціонування; розробляти набір конкретних інструментів управління 

розвитком громад з урахуванням їх територіально-функціональних 

особливостей, ситуативних характеристик внутрішнього й зовнішнього 

середовища; будувати логічно-структурні схеми взаємодії органів місцевого 

самоврядування з органами державного управління, фінансово-кредитними 

установами та підприємницьким сектором, шукати слабкі ланки цієї взаємодії 

й розробляти пропозиції з її удосконалення; проводити обґрунтування вибору 

певних механізмів управління муніципальними галузево-функціональним 

комплексами; адаптувати прогресивний зарубіжний досвід муніципального 

управління в практику управлінської діяльності органів місцевого 

самоврядування України.  

 

2.2. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

СК08. Здатність брати участь в процесі формування публічної політики 

на регіональному та місцевому рівнях, застосовувати технології 

стратегування в регіональному та муніципальному управлінні. 

СК09. Спроможність аналізувати, оцінювати та порівнювати 

різноманітні методики емпіричного дослідження проблем об’єктів 
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публічного управління та використовувати отримані результати і висновки 

для наукового дослідження. 

 

2.3. Результати навчання:  

У результаті вивчення дисципліни «Муніципальне управління 

економічним та соціальним розвитком територій» аспіранти повинні 

осягнути такі програмні результати навчання:  

ПРН09. Уміти розв'язувати складні завдання управління розвитком 

територій та громад з використанням інструментарію стратегування та 

муніципального управління. 

ПРН10. Формувати системні підходи до дослідження проблематики 

функціонування організації різних сфер суспільного життя та публічного 

управління ними. 
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3. Зміст дисципліни “Муніципальне управління економічним та 

соціальним розвитком територій” 

 

 Тема 1: “Сутність та законодавча база муніципального 

управління”. 

Поняття муніципального управління. Місцеве самоврядування. Теорії 

місцевого самоврядування. Громада.  

Співвідношення термінів “муніципальний”, “місцевий”, “комунальний”. 

Базові поняття муніципального управління: муніципалітет, місцеве 

співтовариство (спільнота), питання місцевого значення, муніципальне 

господарство, муніципальна власність, муніципальна служба. 

Європейська Хартія місцевого самоврядування. Система законодавчої 

бази муніципального управління в Україні. Конституція України та Закон 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” як засадничі нормативно-

правові акти в сфері муніципального управління. Нормативне регулювання 

бюджетних і податкових прав місцевого самоврядування. Законодавча база 

управління комунальною власністю. Проблеми розвитку та удосконалення 

законодавчої бази муніципального управління в Україні. 

 

 Тема 2: “Побудова системи муніципального управління”. 

Види підсистем муніципального управління. Організаційна підсистема 

муніципального управління. Суб’єкти муніципального управління. Об’єкти 

муніципального управління. Внутрішнє й зовнішнє середовище 

муніципального управління. Функціональна підсистема муніципального 

управління. Інструментальна підсистема муніципального управління. 

Міжмуніципальне співробітництво.  

 

 Тема 3: «Інструментарій муніципального управління». 

Стратегія як основа управління розвитком громади. Управління 

фінансовими ресурсами громади. Маркетинг для інформаційного 

забезпечення управління громадами. Проектний менеджмент як складова 

муніципального управління. Логістика для управління ресурсопотоками. 

Завдання кадрового менеджменту для успішного управління громадами. 

Інформаційні технології в муніципальному управлінні. Завдання й заходи з 

управління ризиками. Антикризове управління громадами. Ситуаційне 

муніципальне управління. 

 

Тема 4: “Вертикальні взаємодії органів муніципального 

управління”. 

Взаємодії з регіональними органами державного управління. 

Інструменти збалансування інтересів органів місцевого самоврядування та 

органів державної виконавчої влади. Цільові регіональні програми: цілі, 

переваги та види. Міжбюджетні відносини. Принципи міжбюджетних 

відносин. Бюджетування регіональних бюджетів. Взаємодії з органами 
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державної казначейської служби та фіскальної служби. Казначейське 

виконання місцевого бюджету. 

 

 Тема 5: “Розвиток підприємництва в системі муніципального 

управління”. 

Роль підприємницького сектору в розвитку громади. Взаємодія органів 

місцевого самоврядування з суб’єктами великого та середнього бізнесу. 

Механізм залучення підприємницьких структур до реалізації муніципальних 

програм. Малий бізнес в громаді. Проблеми розвитку малого бізнесу та 

шляхи їх вирішення. Форми підтримки малого бізнесу на муніципальному 

рівні. 

 

 Тема 6: “Управління галузево-функціональними комплексами на 

території громади”. 

Управління системою охорони здоров’я в громаді. Медичне 

страхування. Бюджетування муніципальної системи охорони здоров’я. 

Взаємодія з установами охорони здоров’я. Соціальний захист як об’єкт 

муніципального управління. Принципи соціальної роботи в громаді. 

Взаємодія з установами соціального захисту. Управління освітою в громаді. 

Взаємодія з освітніми установами. Фінансування муніципальних закладів 

освіти. Управління муніципальним пасажирським транспортом. Планування 

розвитку громадського транспорту: світовий та вітчизняний досвід. 

Взаємодія з муніципальними транспортним організаціями. Управління 

житлово-комунальним господарством. Впровадження нових механізмів 

господарювання в муніципальний житлово-комунальний сектор. 

Регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги. Розроблення стратегії 

розвитку житлово-комунального господарства. Реалізація житлово-

комунальних проектів. Взаємодія з правоохоронними органами. 

Муніципальні форми охорони правопорядку. 

 

 Тема 7: “Організація муніципального управління в зарубіжних 

країнах”. 

Загальна характеристика муніципального управління в зарубіжних 

країнах. Моделі взаємодії органів центральної влади та місцевого управління 

в зарубіжних країнах. Особливості організації місцевого управління в 

окремих зарубіжних країнах та можливості адаптації їх досвіду в Україні. 

Організація муніципального управління в США. Організація муніципального 

управління в Німеччині. Організація муніципального управління в Франції. 

Організація муніципального управління в країнах Скандинавії. Організація 

муніципального управління в Польщі. Загальна характеристика фінансової 

системи місцевих органів управління в зарубіжних країнах. 

 



5 

 

  Тема 8: “Реалізація функцій органів муніципального управління в 

управлінні соціально-економічним розвитком територій в зарубіжних 

країнах”. 

Організація надання послуг в зарубіжних країнах: основні моделі. 

Система соціального захисту населення в зарубіжних країнах. Особливості 

управління муніципальною власністю в окремих зарубіжних країнах. 

Підтримка підприємництва в системі муніципального управління зарубіжних 

країн. Особливості стратегічного планування в муніципальному управлінні 

зарубіжних країн.  

 

4. Структура дисципліни “Муніципальне управління економічним та 

соціальним розвитком територій” 

 

(денна форма навчання) 
 Кількість годин 

Лекції Практич

ні 

заняття 

Самостій

на робота 

Контрольні заходи 

Тема 1. Сутність та законодавча база 

муніципального управління. 

2 2 10 Тестування 

Тема 2. Побудова системи 

муніципального управління. 

2 2 10 Тестування 

Тема 3. Інструментарій муніципального 

управління. 

2 2 10 Тестування 

Тема 4. Вертикальні взаємодії органів 

муніципального управління. 

2 2 10 Тестування 

Тема 5. Розвиток підприємництва в 

системі муніципального управління. 

4 4 10 Тестування 

Тема 6. Управління галузево-

функціональними комплексами на 

території громади. 

4 4 10 Тестування 

Тема 7. Організація муніципального 

управління в зарубіжних країнах. 

2 2 10 Тестування 

Тема 8. Реалізація функцій органів 

муніципального управління в управлінні 

соціально-економічним розвитком 

територій в зарубіжних країнах. 

2 2 10 Тестування 

Разом 20 20 80 Екзамен 

 

5. Тематика практичних занять. 

 
Практичне заняття № 1 (2 год.) 

Тема. Сутність та законодавча база муніципального управління. 

Мета. Набуття навичок застосовувати системний підхід до управління громадами. 

1. Обговорення питань теми: 

Громада як об’єкт муніципального управління. 

Муніципальні послуги як продукт діяльності громади. 

Сутність муніципального управління. 

Нормативно-правова база муніципального управління. 
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2. Програмований контроль. 

3. Розв’язування практичних завдань та управлінських ситуацій. 

 

 Практичне заняття № 2 (2 год.) 

Тема. Побудова системи муніципального управління. 

Мета. Набуття навичок застосовувати системний підхід до управління громадами як 

складних організацій на основі менеджерського підходу. 

1. Обговорення питань теми: 

Система муніципального управління та загальна характеристика її елементів. 

Організаційна підсистема муніципального управління. 

Функціональна підсистема муніципального управління. 

Інструментальна підсистема муніципального управління. 

Міжмуніципальне співробітництво. 

2. Програмований контроль. 

3. Розв’язування практичних завдань та управлінських ситуацій. 

 

 Практичне заняття № 3 (4 год.) 

Тема. Інструментарій муніципального управління. 

Мета. Набуття навичок застосовувати систему інструментарію муніципального 

управління. 

1. Обговорення питань теми: 

Стратегія як основа управління громадами.  

Фінансовий менеджмент для управління фінансовими ресурсами громади.  

Маркетинг для інформаційного забезпечення управління громадами.  

Проектний менеджмент як складова муніципального управління. Логістика для 

управління ресурсопотоками.  

Завдання кадрового управління в місцевому самоврядуванні.  

Інформаційні технології в муніципальному менеджменті.  

Завдання й заходи з управління ризиками.  

Антикризове управління громадами.  

Ситуаційне муніципальне управління. 

2. Програмований контроль. 

3. Розв’язування практичних завдань та управлінських ситуацій. 

 

 Практичне заняття № 4 (4 год.) 

Тема. Вертикальні взаємодії органів муніципального управління. 

Мета. Набуття практичних навичок налагодження та реалізації взаємодії регіональними 

органами державного управління та збалансування інтересів органів місцевого 

самоврядування та органів державної виконавчої влади. 

1. Обговорення питань теми: 

Взаємодії з регіональними органами державного управління.  

Інструменти збалансування інтересів органів місцевого самоврядування та органів 

державної виконавчої влади.  

Цільові регіональні програми: цілі, переваги та види.  

Міжбюджетні відносини. Принципи міжбюджетних відносин.  

Бюджетування регіональних бюджетів. Казначейське виконання місцевого бюджету. 

2. Програмований контроль. 

3. Вирішення управлінських ситуацій та розв’язування задач. 

 

 Практичне заняття № 5 (4 год.) 

Тема. Розвиток підприємництва в системі муніципального управління 
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Мета. Набуття практичних навичок визначення напрямів розвитку підприємництва та 

впровадження механізмів його розвитку. 

1. Обговорення питань теми: 

Роль підприємницького сектору в розвитку громади.  

Взаємодія органів місцевого самоврядування з суб’єктами великого та середнього 

бізнесу.  

Механізм залучення підприємницьких структур до реалізації муніципальних програм. 

Малий бізнес в громаді. Проблеми розвитку малого бізнесу та шляхи їх вирішення.  

Форми підтримки малого бізнесу на муніципальному рівні. 

2. Програмований контроль. 

3. Вирішення управлінських ситуацій та розв’язування задач. 

 

 Практичне заняття № 6 (4 год.) 

Тема. Управління галузево-функціональними комплексами на території громади 

Мета. Набуття практичних навичок управління галузево-функціональними комплексами 

громади. 

1. Обговорення питань теми: 

Поняття галузево-функціональних комплексів громад. 

Управління житлово-комунальним господарством. 

Управління муніципальним пасажирським транспортом. 

Управління системою освіти в громаді. 

Управління системою охорони здоров’я в громаді. 

Забезпечення правопорядку в громадах. 

2. Програмований контроль. 

3. Вирішення управлінських ситуацій та розв’язування задач. 

 

 Практичне заняття № 7 (2 год.) 

Тема. Організація муніципального управління в зарубіжних країнах 

Мета. Набуття практичних навичок виокремлювати характерні риси побудови системи 

влади в певній країні для визначення  моделі взаємодії органів центральної влади та 

місцевого управління. 

1. Обговорення питань теми: 

Загальна характеристика муніципального управління в зарубіжних країнах.  

Моделі взаємодії органів центральної влади та місцевого управління в зарубіжних 

країнах.  

Особливості організації місцевого управління в окремих зарубіжних країнах та 

можливості адаптації їх досвіду в Україні.  

Організація муніципального управління в США.  

Організація муніципального управління в Німеччині.  

Організація муніципального управління в Франції.  

Організація муніципального управління в країнах Скандинавії.  

Організація муніципального управління в Польщі.  

Загальна характеристика фінансової системи місцевих органів управління в 

зарубіжних країнах. 

2. Програмований контроль. 

3. Вирішення управлінських ситуацій та розв’язування задач. 

 

 Практичне заняття № 8 (2 год.) 

Тема. Реалізація функцій органів муніципального управління в управлінні соціально-

економічним розвитком територій в зарубіжних країнах 

Мета. Набуття практичних навичок дослідження, виявлення перспективних напрямів 

удосконалення та впровадження зарубіжного досвіду управління та розвитком громад. 
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1. Обговорення питань теми: 

Організація надання послуг в зарубіжних країнах: основні моделі.  

Система соціального захисту населення в зарубіжних країнах.  

Особливості управління муніципальною власністю в окремих зарубіжних країнах. 

Підтримка підприємництва в системі муніципального управління зарубіжних країн. 

Особливості стратегічного планування в муніципальному управлінні зарубіжних 

країн.  

2. Програмований контроль. 

3. Вирішення управлінських ситуацій та розв’язування задач. 

 

6. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Тема та зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

Форма 

представлення 

1. Опрацювання лекційного матеріалу, навчальної та 

наукової літератури, періодичних видань. 

Теми творчих робіт (есе): 

1. Алгоритми стратегічного планування розвитку 

громади. 

2. Методологія стратегічного управління 

розвитком громади. 

3. Управління муніципальними фінансовими 

ресурсами: його завдання, функції, об’єкти та 

суб’єкти. 

4. Муніципальний фінансовий механізм та його 

структура. 

5. Бюджетування в управлінні муніципальними 

фінансовими ресурсами. 

6. Бюджетний та фінансовий аналіз як інструменти 

фінансового управління в громаді. 

7. Аналіз ресурсів громади. 

8. Оцінка інвестиційної привабливості громади. 

9. Використання маркетингових інструментів для 

забезпечення зв’язків з громадськістю в громаді. 

10. Управління муніципальним проектом та 

узгодження інтересів його учасників. 

11. Система муніципальної логістики. 

12. Логістика товарних потоків в громаді. 

13. Фінансова логістика в муніципальному 

управлінні. 

14. Управління ризиками в муніципальному 

управлінні. 

15. Побудова системи антикризового управління в 

муніципальному управлінні. 

16. Спеціальні технології антикризового управління 

розвитком громади. 

17. Сфери інформатизації в муніципальному 

управлінні. 

18. Особливості використання інформаційних 

технологій в окремих сферах місцевого 

господарства. 

20 Підготовка 

інформаційних 

повідомлень 

або пошукових 

робіт з 

проблемних 

питань 
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19. Проектування й використання інформаційних 

технологій та муніципальної інформаційної 

інфраструктури. 

20. Ситуаційне муніципальне управління. 

21. Побудова системи кадрового управління в 

органах місцевого самоврядування громади. 

22. Принципи муніципальної корпоративної 

культури. 

23. Розвиток персоналу муніципального 

управління. 

24. Особливості формування кадрового персоналу в 

органах місцевого самоврядування, Київській та 

Севастопольській міських державних 

адміністраціях. 

25. Взаємодії органів місцевого самоврядування з 

регіональними органами державної виконавчої 

влади. 

26. Міжмуніципальне співробітництво та 

партнерство. 

2. Оволодіння інструментарієм муніципального 

управління: 

– дослідження практики застосування інструментів 

муніципального управління в діяльності органів 

місцевого самоврядування; 

– виявлення проблем застосування технологій 

муніципального управління в забезпеченні 

розвитку громад 

20 Підготовка 

доповідних та 

аналітичних 

записок  

3. Виконання індивідуального завдання 20 Індивідуальна 

робота 

4. Пошук інформації за темами дисципліни в мережі 

Інтернет 

20 Електронна 

база даних 

 Всього 80  

 

7. Методи навчання 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з 

використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН; практичні заняття; 

семінари; індивідуальні заняття; тренінгові вправи; групова робота, 

комунікативні техніки, робота в Інтернет, а також методи опитування, 

тестування, ділового та імітаційного моделювання. 

 

8. Методи оцінювання 

В процесі вивчення дисципліни «Муніципальне управління 

економічним та соціальним розвитком територій» використовуються 

наступні методи оцінювання навчальної роботи: поточне опитування; 

розв’язання управлінських ситуацій; оцінка підготовлених есе; виконання та 

захист індивідуальних завдань;  екзамен. 

Структура підсумкової оцінки за дисципліну: 

1. Поточне опитування, розв’язання управлінських ситуацій  – 20 %. 
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2. Захист есе – 20 %. 

3. Захист індивідуального завдання – 20 %. 

4. Екзамен – 40 %.  

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

ЗУНУ 

За 

національною 

шкалою 

 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 

незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) 

 

9. Перелік наочних матеріалів та методичних вказівок 
№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-8 

2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 

(електронний варіант) 

1-8 

  

Перелік методичних вказівок та розробок з дисципліни 
№               Найменування К-ть 

примірників 

1. Монастирський Г.Л. Навчально-методичний комплекс з 

дисципліни «Муніципальне управління економічним та 

соціальним розвитком територій». Тернопіль, ЗУНУ, 2021. 100 с 

50 

2. Монастирський Г.Л. Методичні рекомендації з вивчення 

дисципліни «Муніципальне управління економічним та 

соціальним розвитком територій». Тернопіль: ЗУНУ, 2021.  

Електронний 

комплекс в 

системі 

MOODLE. 

3. Монастирський Г.Л. Методичні рекомендації до виконання 

самостійної роботи з вивчення дисципліни «Муніципальне 

управління економічним та соціальним розвитком територій». 

Тернопіль: ЗУНУ, 2021.  

Електронний 

комплекс в 

системі 

MOODLE. 
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РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  

 
1. Борисова Т., Монастирський Г., Крулевський А. Інтернет-дослідження 

комунікаційної активності надавачів послуг міського громадського транспорту 

України. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том 29. № 1. С.  7-12. 

http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.007 

2. Головко К. В. Систематизація муніципального законодавства: український досвід: 

монографія; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". Херсон : Гельветика, 2019.  449 с. 

3. Любченко П. М. Муніципальне право: підручник; НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2019. 510 с. 

4. Камардіна Ю. В. Муніципальна реформа в Україні та державах-членах 

Європейського Союзу в умовах європейської міждержавної інтеграції: порівняльно-

правове дослідження [за ред. О. О. Гріненко]; Ін-т законодавства Верхов. Ради 

України . Одеса : Фенікс, 2020. 221 с. 

5. Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П. Муніципальний менеджмент: 

підручник. 2-е видання, доповнене й перероблене. / Тернопіль: ТНЕУ, 2019.  

6. Менеджмент муніципальних послуг: навч. посіб. / [Г. А. Борщ та ін.] ; за ред. О. С. 

Ігнатенка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місц. 

самоврядування та упр. містом.  Київ : НАДУ, 2018. 142 с. 

7. Монастирський Г., Борисяк О. Екологічні та енергоефективні підходи до 

забезпечення інноваційного розвитку муніципальної транспортної логістики. 

Вісник Тернопільського національного економічного університету.2019. Вип. 4. C. 

7–18. https://doi.org/10.35774/visnyk2019.04.007 

8. Монастирський Г., Борисяк О., Коцур А. Політика екологічної диверсифікованості 

у системі управління муніципальним транспортом. Регіональні аспекти розвитку і 

розміщення продуктивних сил України. 2019. Вип. 24. С. 4-14. 

http://rarrpsu.tneu.edu.ua/index.php/rarrpsu/article/view/348 

9. Монастирський Г., Волосюк М. Інституційні дисбаланси моделі управління 

розвитком території. Вісник економіки. 2021. Вип. 4. С. 23–37. 

https://doi.org/10.35774/visnyk2021.04.023 

10. Монастирський Г.Л. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з 

вивчення дисципліни «Муніципальне управління економічним та соціальним 

розвитком територій». Тернопіль: ЗУНУ, 2021.  

11. Монастирський Г.Л. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 

«Муніципальне управління економічним та соціальним розвитком територій». 

Тернопіль: ЗУНУ, 2021.  

12. Монастирський Г.Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Муніципальне 

управління економічним та соціальним розвитком територій». Тернопіль, ЗУНУ, 

2021. 100 с 

13. Монастирський Г.Л., Борисова Т.М. Соціально-економічні передумови та 

перспективи розвитку ринку послуг міського громадського транспорту Тернополя. 

Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр 

ТНЕУ «Економічна думка», 2018. Том 28. № 1. С. 23-29. 

http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.023 

14. Монастирський Г.Л., Волосюк М. Диверсифікація державної політики управління 

місцевим економічним розвитком. Проблеми системного підходу в економіці. 2022. 

Вип. 2. С. 22-29. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-3 

15. Монастирський Г.Л., Савчук Д.М. Модернізаційний підхід до управління 

економічним розвитком громад. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Серія «Економіка та менеджмент». 2018. № 15. С. 38-46. https://nonproblem.net/wp-

content/uploads/2019/12/2018_15_038.pdf 

http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.007
https://doi.org/10.35774/visnyk2019.04.007
http://rarrpsu.tneu.edu.ua/index.php/rarrpsu/article/view/348
https://doi.org/10.35774/visnyk2021.04.023
http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.023
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-3
https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2019/12/2018_15_038.pdf
https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2019/12/2018_15_038.pdf


12 

 

16. Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування і 

об'єднання територіальних громад: [колект. монографія] / під заг. ред. проф. 

Сазонця І. Л. ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, РВП "Центр 

розвитку місцевого самоврядування". Рівне : Волинські обереги, 2017. 214 с. 

17. Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: 

стан, виклики, перспективи здійснення: наук. доп. / [В. С. Куйбіда та ін.] ; за заг. 

ред. В. С. Кубійди ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 

2018. - 179 с. 

18. Чернеженко О. М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: 

конституційне регулювання й організаційні моделі: монографія / Чернеженко О. М. 

; Нац. акад внутр. справ. Київ : Ліра-К, 2018. 379 с. 

19. Шкільняк М., Васіна А., Монастирський Г., Августин Р., Дудкіна О. Управління 

комунальною власністю об’єднаних територіальних громад в умовах нових 

викликів реформування місцевого самоврядування. Вісник Тернопільського 

національного економічного університету. 2020. № 4. C. 210-215. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41037/1/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0

%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F

.pdf 

20. Шкільняк М., Мельник А., Монастирський Г., Васіна А., Дудкіна О. Удосконалення 

механізмів публічного управління та адміністрування в контексті реалізації 

потенціалу децентралізації. Вісник економіки. 2021. № 2. С. 193-199. 

http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/download/1249/1352 

21. Шкільняк М., Мельник А., Монастирський Г., Васіна А., Іванова О., Дудкіна О. 
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