
ДЕМОКРАТИЧНЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Мета курсу – формування у слухачів сучасних практичних знань, умінь і 
навичок щодо специфіки інституту місцевого самоврядування контексті теоретичних і 
фундаментальних засад демократичного врядування. 

Дисципліна «Демократичне самоврядування» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Правові засади адміністративної 
діяльності», «Регіональна політика», «Електронне урядування», вона інтегрується з 
вивченням дисциплін: «Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері 
адміністративного управління», «Публічне адміністрування». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування студентом дисципліни «Ділове 
адміністрування». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття вмінь і знань про основні ознаки та принципи 
демократичного самоврядування; щодо конституційно-правових засад місцевого 
самоврядування в Україні; формування вмінь та навичок практичного аналізу 
законодавчих актів у сфері місцевого самоврядування; ознайомлення з перспективами 
розвитку законодавства, що регулює здійснення місцевого самоврядування в Україні у 
контексті фундаментальних засад демократичного врядування. 

Програмні результати навчання: 
знати: теоретико-методологічні основи здійснення місцевого самоврядування;  
об’єктивні передумови виникнення місцевого самоврядування як форми; 
народовладдя; концепції місцевого самоврядування; поняття та суть місцевого 
самоврядування; основні ознаки та принципи місцевого самоврядування;  специфіку 
відображення теоретичних засад місцевого самоврядування у чинному законодавстві 
України; конституційні основи місцевого самоврядування; Положення Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”; Положення Європейської хартії місцевого 
самоврядування; 
вміти: здійснювати аналіз сучасних законопроектів у сфері місцевого самоврядування 
на основі концепцій місцевого самоврядування; аналізувати основні принципи 
місцевого самоврядування; проводити аналіз “сильних” і “слабких” сторін принципів 
автономії місцевого самоврядування; здійснювати аналіз відображення принципів 
автономії місцевого самоврядування у загальнодержавному правовому полі; проводити 
аналіз відображення принципів автономії місцевого самоврядування у локальних 
нормативних актах;  розробляти пропозиції щодо узгодження норм Конституції 
України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії 
місцевого самоврядування; визначати основні тенденції розвитку вітчизняного 
законодавства у сфері місцевого самоврядування; визначати основні вектори 
імплементації ЄХМС до українського законодавства;  
володіти: навичками практичного аналізу законодавчих актів у сфері місцевого 
самоврядування.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ВЧЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 
Концептуальні та конституційні основи державного управління Управління як 
соціальне явище. Механізм державного управління. 



ВЧЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 
Концептуальні та конституційні основи місцевого самоврядування. Система місцевого 
самоврядування, її елементна характеристика. Правові засади місцевого 
самоврядування. Організаційна основа місцевого самоврядування. Матеріально-
фінансова основа місцевого самоврядування. Територіальна основа місцевого 
самоврядування. Гарантії та відповідальність місцевого самоврядування, його органів і 
посадових осіб. Місцеве самоврядування та “урядова вертикаль”. Муніципальний рух в 
Україні і на світовому рівні. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


