
Повна назва: Політико-організаційні основи функціонування місцевого самоврядування. 

Статус: вибіркова. 

Мета: висвітлити коло питань, пов’язаних із становленням і розвитком політико-

організаційних основ функціонування місцевого самоврядування в Україні, особливостями 

проведення адміністративної реформи та реформи місцевого самоврядування. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Політико-організаційні основи функціонування місцевого самоврядування» 

(5 кредитів ECTS, 150 год.) розроблений за рейтинговою системою та включає в себе лекції 

(28 год.), групові заняття (42 год.), самостійну роботу (80 год.), систему контролю та обліку 

знань. Викладається у 11-у триместрі. Передбачає написання і захист творчих робіт, 

тестування і підсумкової контрольної роботи за модулями й складання заліку. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Частина І. Теоретичні основи місцевого самоврядування 

Розділ 1. Місцеве самоврядування в Україні: історія розвитку 

Розділ 2. Теорії місцевого самоврядування 

Розділ 3.  Моделі територіальної організації влади 

Частина ІІ. Місцеве самоврядування в Україні 
Розділ 1. . Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні 
Розділ 2. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні. Формування органів місцевого 
самоврядування в Україні 
Розділ 3. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 
Розділ 4. Політико-правовий механізм функціонування місцевого самоврядування в Україні. 
Розділ 5. Гарантії та відповідальність посадових осіб та органів місцевого самоврядування. 
Розділ 6. Етична інфраструктура місцевого самоврядування 
Частина ІІІ. Особливості реформування системи місцевого самоврядування в Україні. 
Розділ 1. Адміністративна реформа в Україні 
Розділ 2. Реформа місцевого самоврядування в Україні 
Розділ 3. Особливості здійснення децентралізації в Україні 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 принципи, функції, основи та гарантії місцевого самоврядування; 

 система, будова, форми та методи діяльності місцевих рад; 

 порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування; 

 організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови 

обласної, районної ради та його заступників; 

 організація роботи депутатів та виконавчих органів місцевих рад. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 застосовувати методологічні принципи та методи наукових досліджень при аналізі 

характеру системної взаємодії державного управління та місцевого самоврядування; 

робити оцінку політико-правової бази щодо фактичних відносин в політичній системі 

та її реалізації на практиці;  

 аналізувати особливості процесу реформування органів місцевого самоврядування в 

сучасній Україні;  

 здійснювати аналіз відповідності міжнародних стандартів традиційним формам 

місцевого самоврядування. 

 

Викладач: Лушагіна Тетяна Вікторівна – кандидат політичних наук, старший викладач. 


