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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу «Місцеве самоврядування» – однією з базових дисциплін, 

спрямованих на ефективну підготовку фахівців для органів місцевого 

самоврядування, державного управління, роботи в громадських організаціях, 

муніципальних установах, галузях міського господарства та має на меті дати читачам 

теоретичні знання та виробити в них практичні навички подання конкретних 

пропозицій, які стосуються актуальних проблем місцевого самоврядування, 

муніципального управління, соціально-економічного розвитку територіальних 

громад. 

Мета курсу - формування цілісного бачення майбутніми фахівцями процесу 

формування, існування й розвитку системи публічної влади в суспільстві, тобто 

державного механізму та системи місцевого самоврядування.  

Завдання дисципліни полягає  сформувати у здобувачів вищої освіти 

теоретичні основи місцевого самоврядування як складової публічного управління;  

основні теорії місцевого самоврядування; побудову системи місцевого 

самоврядування та функціональні повноваження її складових елементів; підходи до 

формування організаційної та функціональної структури органів місцевого 

самоврядування. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

ЗК1. Здатність вчитися 

та оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК8. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК9. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово. 

 

ФК4. Здатність 

використовувати в процесі 

підготовки і 

впровадження 

управлінських рішень 

сучасні ІКТ. 

ФК7. Здатність 

розробляти тактичні та 

оперативні плани 

управлінської діяльності. 

ФК8. Здатність готувати 

проекти управлінських 

рішень та їх 

впроваджувати. 

ФК10.Здатність до 

дослідницької та 

пошукової діяльності в 

сфері публічного 

управління та 

адміністрування. 

ФК11.Здатність у складі 

робочої групи проводити 

прикладні дослідження в 

сфері публічного 

управління та 

адміністрування. 

РН5. Знати стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

РН6. Знати основні нормативно-правові 

акти та положення законодавства у сфері 

публічного управління та 

адміністрування. 

РН10. Уміти користуватися системою 

електронного документообігу. 

РН11. Уміти здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації в 

межах своєї компетенції. 

РН12. Уміти налагодити комунікацію 

між громадянами та органами державної 

влади і місцевого самоврядування. 

РН16. Використовувати дані 

статистичної звітності, обліку та 

спеціальних досліджень у професійній 

діяльності. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Місцеве самоврядування як складова публічного управління.  

2. Основні засади місцевого самоврядування як форми здійснення влади 

народом. теоретичні засади розвитку місцевого самоврядування. 

3. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування 

4. Правові основи здійснення населенням права місцевого самоврядування 

5. Нормативно-правове забезпечення місцевого самоврядування 

6. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування 

7. Інституційна структура місцевого самоврядування в Україні 

8. Реалізація конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні 

9. Компетенції та повноваження місцевого самоврядування. відповідальність 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування  

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Системно-структурна організація місцевого самоврядування в Україні 

2. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

3. Основні форми безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого 

самоврядування 

4. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні 

5. Конституційно-правові основи статусу територіальних громад 

6. Форми реалізації місцевого самоврядування 

7. Вибори до органів місцевого  самоврядування 
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Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски занять 

без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної дисципліни. 

Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій або на 

Освітньому порталі університеті. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 

формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 

екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 

засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу. 
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