Кафедра політології
Місцеве самоврядування
Назва вибіркової дисципліни

Тип дисципліни:
вибіркова
Семестр: 5 або 6 (бакалавр)
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 14, семінарські – 16 )
Лектор: доц. Була Світлана Петрівна (ел. адреса bula_sv@ukr.net)
Результати навчання:
знати:
 з’ясувати поняття, суть, ознаки та принципи місцевого самоврядування та місцевої політики;
 проаналізувати значення місцевого самоврядування у системі влади сучасної держави;
 ознайомитись із специфікою та особливостями розвитку місцевого самоврядування в Україні;
 виявити знання нормативно-правової основи місцевого самоврядування;
 ознайомитись з особливостями децентралізації в Україні та світі;
 виявити роль територіальних громад у сучасній системі місцевого самоврядування;
 визначити головні напрями господарської діяльності місцевої влади.
вміти:
 володіти комплексом знань про систему місцевого самоврядування та місцеву політику;
 знайомитись з процесом децентралізації в Україні.
 аналізувати міжнародний досвід місцевого самоврядування і застосовувати його в Україні;
 визначити функції, принципи й методи місцевого самоврядування.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: З’ясувати поняття, суть, ознаки та принципи місцевого самоврядування; проаналізувати значення
місцевого самоврядування у системі влади сучасної держави; ознайомити зі специфікою формування та
структурами представницьких органів в Україні та у світовій практиці.
Завдання: Визначити етапи становлення самоврядування в часи незалежності; розвинути аналітичне
мислення шляхом вивчення праць сучасних вчених з проблеми місцевогго самоврядування; виявити знання
нормативно-правової основи місцевого самворядування; виявити роль територіальних громад у сучасній
системі місцевого самоврядування;
Рекомендована література: Безсмертний Р. Концепція реформи місцевого самоврядування [Електронний
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С. 13–14.
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота, ситуаційні
завдання, логічні вправи.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
Спеціальність (спеціалізація): політологія, міжнародні відносини, міжнародна інформація, міжнародне
право, країнознавство, журналістика.
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