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А Мета і задачі дисципліни 

 Мета дисципліни: створення нової моделі територіальної  
організації влади, децентралізація завдань, повноважень і  
відповідальності; розвиток системи місцевого самоврядування і 
формування спроможних територіальних громад, удосконалення 
державної регіональної політики.  
Задачі дисципліни:  
1. Аналізування значення місцевого самоврядування у  
системі влади сучасної держави. 
2. Ознайомлення із специфікою та особливостями розвитку  
місцевого самоврядування в Україні. 
3. Визначення етапів становлення самоврядування в часи  
незалежності. 
4. Виявлення знання нормативно-правової основи місцевого  
самоврядування. 
5. Виявлення ролі територіальних громад у сучасній системі  
місцевого самоврядування. 
6. Ознайомлення зі специфікою формування та структурами  
представницьких органів в Україні та у світовій практиці. 
7. Визначення головних напрямів господарської діяльності  
місцевої влади. 

 B Тематика дисципліни 
 ЗМ 1. Порядок скликання сесії та розпорядок її роботи в органах 

місцевого самоврядування. 
ЗМ 2. Пленарні засідання ради в органах місцевого  
самоврядування. 
ЗМ 3. Депутати, посадові особи та органи сільської, селищної,  
міської ради. 
ЗМ 4. Формування виконавчих органів сільської, селищної, міської 
ради. 
ЗМ 5. Здійснення контролю за виконанням рішень ради в органах 
місцевого самоврядування. 
ЗМ 6. Особливі процедури розгляду питань в органах місцевого 
самоврядування. 
ЗМ 7. Дія Регламенту ради та порядок внесення змін до нього. 

C Стиль та методика навчання 
Організаційно-

методичні 
форми  

вивчення 
 

Лекційні та лабораторні заняття 



Форми  
контролю 

Поточний контроль, модульні контрольні роботи, екзамен 
 

D Компетентності 

 Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі 
і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або  
у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог. 
ЗК10. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати  
обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної  
відповідальності, правових та етичних норм. 
СК4. Здатність представляти органи публічного управління та  
налагоджувати ефективні комунікації. 
 

E Основні результати навчання 

 ЗК10. 
РН 3. Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, 
що регулюють сферу публічного управління та адміністрування. 
РН 4. Знати основні засади національної безпеки та уміти  
попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним  
інтересам України в межах своєї професійної компетенції. 
РН 14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері  
публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 
відповідальності, правових та етичних норм. 
РН 18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації 
та впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик  
діяльності органів публічного управління та організацій. 
 
СК4.  
РН 13. Знати іноземну мову (відповідно до Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти). 
РН 14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері  
публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 
відповідальності, правових та етичних норм. 
РН 15. Уміти використовувати інструменти електронної демократії 
в сфері публічного управління та адміністрування. 
РН 17. Уміти представляти органи публічного управління й  
організації, та презентувати для широкого загалу результати їх 
діяльності. 
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