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1. Мета вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені теоретичних 

знань щодо нормативно-правового регулювання діяльності місцевого 

самоврядування, зокрема міжнародного досвіду та законодавчої основи 

діяльності місцевого самоврядування, концепту самостійності та формування 

умінь аналізувати основні нормативно-правові акти, що стосуються діяльності 

органів місцевого самоврядування. 

 

2. Завдання дисципліни полягають у набутті теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів ВО у сфері нормативного регулювання діяльності 

місцевого самоврядування; окремих аспектів децентралізації та цифровізації в 

місцевому самоврядуванні; формуванні вмінь та навичок аналізу основних 

законодавчих актів у сфері місцевого самоврядування, міжнародних 

нормативно-правових актів, які стосуються місцевого самоврядування; знання 

та застосування принципів «доброго врядування» ООН; визначення основних 

сфер відповідальності органів місцевого самоврядування, формування їх 

структури та складу, повноважень депутатів місцевих рад; набуття знань та 

навичок щодо організації участі громадян у місцевому самоврядуванні; 

формування основних принципів взаємодії між громадянами та органами 

місцевого самоврядування. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

 

знання і розуміння:  

 основних нормативно-правових актів у сфері місцевого 

самоврядування та порядку їх розробки та затвердження; 



 основоположних для місцевого самоврядування принципів сталого 

розвитку та доброго урядування; 

 міжнародних документів, що забезпечують основу місцевого 

самоврядування; 

 основні принципи та інструменти залучення громадян до участі у 

прийнятті рішень на місцевому рівні; 

 теорії децентралізації в місцевому самоврядуванні; 

 

застосування знань і розумінь:  

 працювати з різними нормативно-правовими актами, визначати їх 

юридичну силу для органів місцевого самоврядування; 

 визначити повноваження органів місцевого самоврядування; 

 визначити напрями удосконалення інструментів електронної демократії; 

 інтерпретувати міжнародні та національні документи у сфері 

місцевого самоврядування. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Загальні засади діяльності місцевого самоврядування 

Тема 2. Організаційно-правова та нормативна основи місцевого 

самоврядування 

Тема 3. Децентралізація в місцевому самоврядуванні  

Тема 4. Цифровізація в місцевому самоврядування  

Тема 5. Представницькі органи місцевого самоврядування  

Тема 6. Правовий статус депутата місцевої ради 

Тема 7. Консультативно-дорадчі органи в місцевому самоврядуванні 

Тема 8. Участь громадян в управлінні місцевими справами 

 

 


