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Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в 
час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Співвідношення обсягів аудиторних 
занять та самостійної роботи визначається навчальним планом підготовки магістрів 
спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування з урахуванням специфіки і 
змісту дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної 
програми, а також питомої ваги в навчальному процесі практичних занять.  

Розподіл годин самостійної роботи студентів за видами робіт приведений в табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Розподіл годин самостійної роботи студента 
 

№ Зміст роботи Кількість годин 
1 Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу 16 
2 Підготовка до практичних занять 15 
3 Виконання індивідуального завдання (РГР) 15 
4 Підготовка до екзамену 30 

 Разом 76 
 

Підготовка до лекційних занять: 
 
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. Конституції України, яка встановила сучасну систему місцевого самоврядування в 
Україні. 
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та всі його зміни 
3. Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів» та його варіанти. 
Тема 2. Виборчі системи для місцевих виборів: європейський досвід та українське 

законодавство 
1. Виділені риси застосовуваних виборчих систем, за рівнями.  
2. Характеристика виборчі системи для місцевих виборів у 21 європейській державі.  



3. Виборчі системи для виборів депутатів місцевих рад: проблеми конституційності.  
4. Виборчі системи для місцевих виборів.  
 
Тема 3 Формування, організація роботи виборчих комісій та статус членів 

виборчих комісій 
1. Процедура формування територіальних та дільничних виборчих комісій.  
2. Кодекс адміністративного судочинства України що до  оскарження  рішень 
місцевих рад та їх бездіяльності.  
3. 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. Правові механізми забезпечення принципу загального виборчого права.  
2. Забезпечення рівних можливостей суб’єктів виборчого процесу у здійсненні 

передвиборної агітації  
3. Здійснення передвиборної агітації за рахунок коштів місцевого бюджету  
4. Обмеження у здійсненні 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.Процедура висування та реєстрації кандидатів. 
4. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці та зміст протоколу про підрахунок 

голосів 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Стратегія кадрової політики  
Тема 6. Сучасний стан кадрового забезпечення місцевого самоврядування 
1. Визначення поняття “кадровий потенціал місцевого самоврядування”. 
2. Основа діючого нині в Україні професійного навчання управлінських кадрів. 
3.  Склад організаційної структуру Національної системи 
 
Тема 7. Основні проблеми та шляхи розв’язання проблем розвитку кадрового 

потенціалу місцевого самоврядування  
1. Цілі та завдання формування кадрового потенціалу місцевого самоврядування в 

Україні. 
2. Засоби Національної системи забезпечують відповідні органи професійними 

кадрами нової генерації. 
3. Зміст і форми підвищення кваліфікації управлінських кадрів 
 
Тема 8. Професійні та громадянські компетентності  в управлінні стратегічним 

розвитком об'єднаних територіальних громад. 
1. Методичні рекомендації щодо стажування службовців місцевого самоврядування 

затверджуються центральним органом виконавчої влади. 
2. Критерії оцінювання сформованості професійної компетентності посадових осіб 
місцевого самоврядування. 
3. Формування  громадянських компетентностей територіальних громад 



 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Людській чинник соціальної  відповідальності  у кадрової 

політики  
Тема 9. Врахування людського потенціалу  у кадрової політики 
1. Модель функціонування спільноти практики.  
2. Принцип створення спільноти практики.  
3. Вплив громадськості на підвищення якості публічних послуг через упровадження 

моделі їх делегування неурядовим організаціям.  
4. Комунікативне забезпечення участі громадян в управлінні місцевим розвитком   

   
Тема 10. Соціальна відповідальність як засіб створення гармонійного середовища 

взаємодії влади, бізнесу та громадськості 
1. Концептуальна модель інституціоналізації соціальної відповідальності в органах 

місцевого самоврядування. 
2 Методологічна складова моделі опрацьована у частині визначення категорій, 

принципів, підходів до стандартизації. 
3. Комплекс наукових положень щодо розвитку концепції соціальної відповідальності  

в муніципальному управлінні   
4.Стеми управління якістю на основі вимог міжнародного стандарту ISO 9001 для 

органів місцевого самоврядування. 
 

Виконання РГР є обов’язковим елементом самостійної роботи, який враховується при 
підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Місцеві 
вибори та кадрове забезпечення місцевого  самоврядування». 

Метою роботи є визначення та обґрунтування концептуальних засад удосконалення 
науково-методологічного забезпечення процесів формування й розвитку кадрового 
потенціалу місцевого самоврядування в Україні. Методи дослідження – комплексний аналіз 
наукових джерел, виділення, узагальнення й систематизація теоретичних, практичних і 
методологічних знань у сфері місцевого самоврядування, порівняльний аналіз, методи 
експертних оцінок. 

Розрахунково графічна робота з дисципліни «Місцеві вибори та кадрове забезпечення 
місцевого самоврядування» виконуються виключно в редакторі PowerPoint. 

Обсяг роботи становить до 35-50 сторінок, в залежності від теми, яка повинна бути 
розкрита та представлена у повному обсязі. 

 
Підготовка до лабораторних занять 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Формування, організація роботи виборчі системи для 

місцевих виборів: європейський досвід та українське законодавство ті  
Завдання 1. Проаналізувати існуючих факторів та характеристик виборчі системи для 

місцевих виборів у 21 європейській держав. 
Завдання 2. Виявити пріоритетні цілі системи формування представницьких органів 

місцевого самоврядування 
Завдання 3. Сформувати основні проблеми правового регулювання процедури 

формування виборчих комісій 
Завдання 4. Визначте проблеми правового регулювання процедури формування 

статусу членів виборчих комісій  
Завдання  5. Назвіть напрямі уніфікації з відповідними нормами Закону „Про вибори 

народних депутатів Україні. 



 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Виборче право та особливості його застосування 

Завдання 1. Назвіть суб’єкти активного виборчого права на місцевих виборах  та 
правові механізми забезпечення принципу загального виборчого права 

Завдання 2. Визначте  принципи формування списку виборців  та правила проведення 
передвиборної агітації та політичної реклами 

Завдання 3. Назвіть напрями щодо удосконалення правового регулювання 
передвиборної агітації 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Стратегія кадрової політики 
Завдання 1. Надайте цілі та завдання формування кадрового потенціалу місцевого 

самоврядування в Україні. 
Завдання 2. Порівняйте засоби Національної системи забезпечують відповідні органи 

професійними кадрами нової генерації. 
Завдання 3. Охарактеризуйте інструмент  для підвищення кадрового потенціалу 

державного управління. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Людській чинник соціальної  відповідальності  у кадрової 
політики. 

Завдання 1. Порівняйте професійні компетентності посадових осіб місцевого 
самоврядування  зі їх відповідністю до  сучасних  вимог 

Завдання 2. Охарактеризуйте критерії оцінювання сформованості професійної 
компетентності посадових осіб місцевого самоврядування. 

Завдання 3. Надайте принципи щодо Формування  громадянських компетентностей 
територіальних громад. 

Завдання 4. Назвіть основні напрямки щодо розвитку громадянських компетентностей 
територіальних громад у процесах програмно-цільового управління місцевим розвитком  
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