
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 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/article/43635. Кучабський О. Локальний 

рівень адміністративно-територіального устрою України: перспективи реорганізації [Електронний ресурс] / 

Демократичне врядування, 2009. – Вип. 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/Devr/20093/svip.pdf. Лендьел М. Між реформою та імітацією: моделі децентралізаційних проектів у 

країнах Центральної і Східної Європи // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних 

взаємодій: матеріали міжнародної наукової конференції, для студентів, аспірантів, науковців. У 6 ч. – Суми 

: РВВ СОІППО, 2008. – Ч. 1. –  С. 142–145. Лендьєл М. Теоретико-методологічні засади аналізу локальної 

політичної культури  // Політичний менеджмент, 2008. – № 5 (32). – С. 11–22. Лендьел М. Форми політичної 

участі на місцевому рівні в постсоціалістичних країнах Центральної і Східної Європи // Нова парадигма : 

журнал наукових праць. –  К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 110–125. Михальченко М. 

Політична реальність в Україні: трансформація, модернізація, революція? // Право вибору, 2005. – № 1. – 

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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