
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП9 
2. Назва: Загальні засади місцевого самоврядування; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна      4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шанюк В.І., к.ф.н., 

доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

застосовувати сформоване економічне мислення та світоглядність у аналізі 

функціонування та розвитку соціально-економічних процесів на рівні держави та її 

регіонів;  визначати цілі та пріоритетні напрямки діяльності стосовно регіонального 

самоуправління;  розробляти концептуальні засади реформування системи місцев 

управління; формувати напрями вдосконалення самоуправління на регіональному 

розвитку . 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  Публічне 

управління в житлово-комунальній сфері; Державний устрій України; Інформаційно-

аналітична діяльність в публічному управлінні; Адміністративний менеджмент; Трудове 

та господарське право. 

        • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Державне та регіональне управління. 

12. Зміст курсу: (перелік тем) Поняття про правові засади самоврядування в Україні. 

Конституція України про місцеве самоврядування. Поняття і система місцевого 

самоврядування в Україні. Державна політика у сфері місцевого самоврядування. 

Територіальна громада - первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Принципи 

місцевого самоврядування в Україні. Функції місцевого самоврядування в Україні. 

Гарантії місцевого самоврядування в Україні. Організація роботи представницьких 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Функції та компетенція місцевих рад. 

Діяльність органів місцевого самоврядування в реалізації державної політики формування 

єдиного гуманітарного простору. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1.Абетка децентралізації. Об’єднання громад. Практичний посібник.- Шепетівка: 

Благодійний фонд «Зміцнення громад» за фінансового сприяння американського 

«Національного фонду демократії», 2016. - 283 с.  

2.Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Під- руч. для студ. вищ. 

навч. закл. / За ред. С. Г. Серьогіної. - Х.: Право, 2005. -  256 с. 

3.Іванов Т. В. Організація місцевого самоврядування в Україні: Навч. посіб. -  К.: 

Професіонал, 2005. - 112 с. 

4.Муніципальне право України: Підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. 

Баймуратов та ін.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 

352 с. 

5.Пріешкіна О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої 

демократії: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2004. - 336 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. Практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік тестовий, в кінці 4 семестра. 

Поточний контроль (60 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах 

над індивідуальним завданням 

 16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри  

д.е.н., професор                                                                                   І.Л. Сазонець                                        

 
 

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 
1. Code: PP9 
2. Name: Fillin gprinciples of local self-government; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: І baccalaureate 

5. Year of studies, when discipline is offered: 2; 

6. Semester, when discipline is studied 4; 

7. Amount of the set credits of ЄКТС : 5 

8. Last name, initials of lecturer/of lecturers, scientific degree, position: Шанюк V.Iv., 

Candidate of Philology, associate professor 

9. Results of studies : after the study of discipline a student must be capable: 
to apply the formed economic thought and світоглядність in the analysis of functioning and 

development of socio-economic processes at the level of local self-government;  to determine 

aims and priority directions of activity in relation to state and regional administration;  to 

develop conceptual principles of reformation of the system of self-government; to form directions 

of perfection of management national and regional development. 

10. Forms of organization of employments: lesson, independent work, practical preparation, 

control measures. 

11. (Disciplines which are preceded to the study of the noted discipline :   
• the Public management in a  sphere; political system of housing and communal services 

Ukraine;  Administrative management; Labour and economic right. 

• (Disciplines which are studied concomitant with the noted discipline (at a necessity) :  
state and regional government. 

12. Table of contents of course :(list of themes) Concept about legal principles of self-

government in Ukraine. A concept and system of local self-government are in Ukraine. Local 

self-government as form of самоорганізації of habitants. European charter of local self-

government. A public policy is in the field of local self-government. Constitutionally-legal 

principles of local self-government. Territorial society is a primary subject of local self-

government. Organs of самоорганізації of population are in the system of local self-

government. .Types of territorial communities, order of their association and disconnection. 

Organs and public servants of local self-government. Task and competenses of local self-

government and basic plenary powers of his organs. Guarantees of local self-government are in 

Ukraine. Organization of work of representative organs and public servants of local self-

government. Legal status and structure of local advices. Functions and competense of local 

advices. Forms and methods of activity of local advices. Organization of work of organs of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



самоорганізації of population.  Organization  of work  of organs of самоорганізації of 

population. General principles of co-operation of public authorities are with the associations of 

citizens. Political parties and public organizations. Forming of factions. 

13. Recommended educational editions:  
1.Alphabet to decentralization. Association of communities. Practical посібник.- of Shepetivka : 

the Benevolent fund of "Strengthening of communities" at the financial assistance of the 

American "National fund to democracy", 2016. - 283 p.  

2. State building and local self-government in Ukraine: Textbook / For editor С. G. Seryogina. - 

Kh: Right, 2005. -  256 p. 

3.Ivanov T. In.Organization of local self-government in Ukraine:  Teaching manual. -  К.: 

Professional, 2005. - 112 p. 

4.Municipal right for Ukraine : Textbook / In. F. Pogorilko, O. F. Frytsky, M. O. Baimuratov and 

other; At an editor In. F. Pogorilka, O. F. Frytsky. - К.: Yurinkom Inter, 2001. - 352 p. 

5.Prieshkina O. In. Local self-government in Ukraine: legal adjusting of direct democracy :  

Teaching manual.- К.: Condor, 2004. - 336 p. 

 14. Pre-arranged types of educational activity and teaching methods : 
26 hours lectures, 26 hours practical employments, 98 hours independent work. Together - 150 

hours  

Методи:інтерактивні of lecture, elements of problem lecture, individual tasks, introductions 

of business and рольових games, use of multimedia facilities. 

15. Forms and evaluation criteria : 
An evaluation comes true on a 100-ball scale. 

Final control (40 points) : a test is a test, at the end of  3 semesters. 

Current control (60 points) : development of multimedia presentations, robot in groups above an 

individual task 

  16. Teaching language: Ukrainian 

 

 

Doctor of Economics, Head of the Department  

of Public Administration,  

Documentation and Information Activities                                                              I.L.Sazonets                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


