
Дисципліна Місцеве самоврядування 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий) 

Назва спеціальності/освітньо-наукової 

програми 

Інституційні зміни процесів демократичної 

трансформації в Україні 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

120 год. 

Лекції – 10 год., практичні – 14 год., 

консультації – 8 год., самостійна робота –   

88 год. 

Кількість кредитів 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Політології та публічного управління 

Автор дисципліни К. політ. н., доц. Пахолок В. М. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Магістр ОКР Спеціаліст 

Що буде вивчатися Курс «Місцеве самоврядування» 

охоплює основні питання організації і 

функціонування самоврядування в 

Україні, його правові, організаційні і 

фінансово-економічні засади, 

обґрунтовує основні положення і головні 

завдання розвитку, діяльності органів 

місцевого самоврядування. 

Чому це цікаво/треба вивчати Метою викладання навчальної 

дисципліни «Місцеве самоврядування» є 

ознайомлення здобувачів із сутністю 

природи місцевого самоврядування, його 

методами діяльності та способами 

управління, а також світовими 

стандартами реалізації самоврядних 

повноважень. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Знання 

1. Знання понятійно-категоріального 

апарату наукових досліджень сфери 

суспільно-політичних відносин. 

2.  Знання класичних та сучасних теорій, 

концепцій, наукових шкіл політологічних 

досліджень. 

3. Знання нормативно-правової бази 

сучасних процесів державотворення в 

Україні. 

Вміння 

1. Вміти розробляти та реалізовувати 

проекти, включаючи власні дослідження 

для розв’язання актуальних проблем 

демократичного поступу України.  

2. Здатність до здійснення обґрунтованих 

висновків із наукового дослідження та 

надання практичних рекомендацій щодо 

впровадження їх результатів. 



 

Як можна користуватися набутими 

знаннями 

Знання, вміння та навички набуті в процесі 

вивчення курсу є складовою світогляду  

свідомого громадянина у демократичній 

державі 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

1.Знання базових теоретико-

методологічних засад досліджень 

феномену демократії як суспільно-

політичного явища, їх репрезентації у 

світовій та вітчизняній суспільно-

політичної думці.  

2. Знання типології держав, форм 

правління та адміністративно-

територіального устрою країн світу.  

3. Знання сутності та структурних 

характеристик громадянського 

суспільства.  

4.  Знання основних типів виборчих систем 

світу й специфіку проведення виборів в 

Україні.  

5. Комплексне застосування широкого 

спектру політологічних понять, теорій і 

методів до аналізу владно-політичних 

відносин політичних акторів, інститутів та 

ідей відповідно до певного історичного 

або сучасного контексту. 

Інформаційне забезпечення Web-

посилання на (опис дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

https://vnu.edu.ua/uk/all-

educations/politolohiya-2022-r 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

