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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Формування, організація роботи виборчі системи для 
місцевих виборів: європейський досвід та українське законодавство  

 
Тема 1. Законодавче регулювання виборів в Україні:  проблеми стабільності 
1. Сутність та основні положення українського виборчого законодавства. 
2. Нестабільність виборчих  законів в Україні, а також проблеми полягають в тому. 
3. Конституції України, яка встановила сучасну систему місцевого самоврядування в 
Україні. 
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та всі його зміни 
5. Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів» та його варіанти. 
6. Принцип правової визначеності.  
7. Проведення передвиборної агітації- нормативне регулювання. 
 
Тема 2. Виборчі системи для місцевих виборів: європейський досвід та українське 

законодавство 
1. Пріоритетні цілі системи формування представницьких органів місцевого 

самоврядування.  
2. Виділені риси застосовуваних виборчих систем, за рівнями.  
3. Характеристика виборчі системи для місцевих виборів у 21 європейській державі.  
4. Виборчі системи для виборів депутатів місцевих рад: проблеми конституційності.  
5. Виборчі системи для місцевих виборів.  
6. Пропорційна виборча система та величина округу..  
7. Визначені результати проведеного дослідження. 
 
Тема 3 Формування, організація роботи виборчих комісій та статус членів 

виборчих комісій 



1. Основні проблеми правового регулювання процедури формування виборчих 
комісій.  
2. Проблем правового регулювання процедури організації роботи виборчих комісій. 
3. Де які проблеми правового регулювання процедури формування статусу членів 
виборчих комісій. 
4. Процедура формування територіальних та дільничних виборчих комісій.  
5. Кодекс адміністративного судочинства України що до  оскарження  рішень 
місцевих рад та їх бездіяльності.  
6. Напрямі уніфікації з відповідними нормами Закону „Про вибори народних депутатів 
Україні”.  

  
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  2 Виборче право та особливості його застосування  
 
Тема 4.  Активне виборче право, порядок складання та уточнення списків 

виборців та правове регулювання передвиборної агітації 
1. Суб’єкти активного виборчого права на місцевих виборах  
2. Правові механізми забезпечення принципу загального виборчого права.  
3. Формування списку виборців  
4. Передвиборна агітація та політична реклама 
5. Забезпечення рівних можливостей суб’єктів виборчого процесу у здійсненні 

передвиборної агітації  
6. Здійснення передвиборної агітації за рахунок коштів місцевого бюджету  
7. Обмеження у здійсненні передвиборної агітації.  
8. Напрями щодо удосконалення правового регулювання передвиборної агітації 
 
Тема  5 Пасивне виборче право, порядок висування та реєстрації кандидатів та 

голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів виборів 
1. Пасивне виборче право. 
2. Вимоги до кандидатів на місцевих виборах в країнах Європи. 
3. Висування кандидатів місцевими організаціями партій (блоками), розпуск блоків та 
вихід місцевих організацій партій зі складу блоку. 
4. Процедура висування та реєстрації кандидатів. 
5. Підстави скасування рішень про реєстрацію кандидата (кандидатів). 
6. Виготовлення виборчих бюлетенів, внесення змін до виборчих бюлетенів, 
приймання-передача бюлетенів. 
7. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці та зміст протоколу про підрахунок 

голосів 
8 Визнання голосування на дільниці недійсним та скасування результатів виборів в 

окрузі 
   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Стратегія кадрової політики  
Тема 6. Сучасний стан кадрового забезпечення місцевого самоврядування 
1. Визначення поняття “кадровий потенціал місцевого самоврядування”. 
2. Кадри місцевого самоврядування як сукупність працівників, які професійно 

виконують функції муніципального управління. 
3. Основа діючого нині в Україні професійного навчання управлінських кадрів. 
4  Склад організаційної структуру Національної системи 



5. Можливості поєднання довгострокової підготовки висококваліфікованих державно-
управлінських кадрів з короткотерміновим цільовим навчанням фахівців. 

6. Недоліки щодо  загальної освіти, спеціальної професійної підготовки та практичного 
досвіду посадових осіб місцевого самоврядування й депутатів місцевих рад 

 
Тема 7. Основні проблеми та шляхи розв’язання проблем розвитку кадрового 

потенціалу місцевого самоврядування  
1. Причини невідповідності кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування 

сучасним потребам. 
2. Цілі та завдання формування кадрового потенціалу місцевого самоврядування в 

Україні. 
3. Засоби Національної системи забезпечують відповідні органи професійними 

кадрами нової генерації. 
4. Зміст і форми підвищення кваліфікації управлінських кадрів 
5.  Інструмент  для підвищення кадрового потенціалу державного управління. 
 
Тема 8. Професійні та громадянські компетентності  в управлінні стратегічним 

розвитком об'єднаних територіальних громад. 
1. Професійні компетентності посадових осіб місцевого самоврядування: поняття, 

сучасні вимоги.  
2. Методичні рекомендації щодо стажування службовців місцевого самоврядування 

затверджуються центральним органом виконавчої влади. 
3. Критерії оцінювання сформованості професійної компетентності посадових осіб 
місцевого самоврядування. 
4. Інтерактивні навчальні технології розвитку професійних компетентностей 
управлінців. 
5. Формування  громадянських компетентностей територіальних громад 
6. Розвиток громадянських компетентностей територіальних громад у процесах 
програмно-цільового управління місцевим розвитком. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Людській чинник соціальної  відповідальності  у кадрової 

політики  
Тема 9. Врахування людського потенціалу  у кадрової політики 
1. Спільноти практик як сучасний комунікаційний засіб нарощування людського 

потенціалу професіоналів управління  .  
2. Модель функціонування спільноти практики.  
3. Принцип створення спільноти практики.  
4. Вплив громадськості на підвищення якості публічних послуг через упровадження 

моделі їх делегування неурядовим організаціям.  
5. Комунікативне забезпечення участі громадян в управлінні місцевим розвитком   
6. Побудова промоційної стратегії  міст.  
7. Краудсорсинг: використання колективного інтелекту  громадськості  

   
Тема 10. Соціальна відповідальність як засіб створення гармонійного середовища 

взаємодії влади, бізнесу та громадськості 
1. Соціальна відповідальність оргаів місцевого самоврядування  щодо чинного 

законодавства.  
2. Складність і багатовимірність процесів у сфері соціальної відповідальності.  



3. Концептуальна модель інституціоналізації соціальної відповідальності в органах 
місцевого самоврядування. 

4 Методологічна складова моделі опрацьована у частині визначення категорій, 
принципів, підходів до стандартизації. 

5. Комплекс наукових положень щодо розвитку концепції соціальної відповідальності  
в муніципальному управлінні   

6.Стеми управління якістю на основі вимог міжнародного стандарту ISO 9001 для 
органів місцевого самоврядування. 
 

Затверджено на засіданні кафедри Адміністративного менеджменту та проблем ринку 
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