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2021 – 2022 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 

денна/заочна форма навчання 

 

Обов’язкова (для студентів спеціальності «назва 

спеціальності») / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для ЗВО 

спеціальностей «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 

«Публічне управління та 

адміністрування») 

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 2 

Лекції, годин 32 

Практичні / семінарські, годин 32 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 64 

самостійної роботи студента 86 

Вид контролю залік 

 

2. Програма дисципліни 

 

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.  

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.  

Предмет: нормативно-правове регулювання діяльності місцевого 

самоврядування, функціонування органів місцевого самоврядування. 

          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 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити: 

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність генерувати 

нові ідеї (креативність); 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному середовищі; 

здатність працювати в команді; 

здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

фахових програмних компетентностей: 

здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших 

організацій публічної сфери; 

здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів і технологій, зокрема 

розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах 

публічного управління та адміністрування; 

здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та інших організаційних рівнях; 

здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими 

об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм 

власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем; 

розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності; 

демонструвати здатність само розвиватися та самовдосконалюватися 

упродовж життя; 

оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та 

уміння працювати в команді; 

збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; 

приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 

досліджень; 

знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ на технологій прийняття управлінських рішень; 

обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; оцінювати 

можливі соціально-економічні наслідки управлінських рішень; 



визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та 

розвитку електронної демократії; 

представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери 

та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності. 

        3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

знання: 

основних нормативно-правових актів у сфері місцевого самоврядування; 

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; 

уміння/навички: 

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; 

комунікація: 

доносити знання з питань діяльності органів місцевого самоврядування до 

всіх зацікавлених осіб; 

аргументувати необхідність залучення мешканців до прийняття рішень у сфері 

місцевого самоврядування; 

відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; 

дотримуватися принципів сталого розвитку й доброго урядування. 

 

3. Структура дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Основи місцевого самоврядування 

Тема 1. Загальні засади діяльності місцевого 

самоврядування 
16 4 4  8 

Тема 2. Організаційно-правова та нормативна 

основи місцевого самоврядування 
16 4 4  8 

Тема 3. Децентралізація в місцевому 

самоврядуванні 
 

20 
 

4 
 

4 
 

 

12 

Тема 4. Цифровізація в місцевому самоврядування 20 4 4  12 

Разом за змістовим модулем 1 72 16 16  40 

Змістовий модуль 2. Партисипативні практики у місцевому самоврядуванні 

Тема 5. Представницькі органи місцевого 

самоврядування 
20 4 4  12 

Тема 6. Правовий статус депутата місцевої ради 20 4 4  12 



Тема 7. Консультативно-дорадчі органи в 

місцевому самоврядуванні 
18 4 4  10 

Тема 8. Участь громадян в управлінні місцевими 

справами 20 4 4  12 

Разом за змістовим модулем 2 78 16 16  46 

Усього годин 150 32 32  86 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 
з/п 

Вид та тема семінарського заняття 
Кількість 

годин 

1 
Семінар - дискусія 
Міжнародна регламентація місцевого самоврядування 

2 

2 
Семінар - дискусія 
Принципи здійснення місцевого самоврядування (принципи сталого 
розвитку та доброго урядування) 

2 

3 

Семінар – дискусія 

Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні 

(конституційний та законодавчий виміри) 
2 

4 
Семінар - дискусія 
Організаційно-правові засади діяльності місцевого самоврядування 

2 

5 
Семінар - дискусія 

Нормативно-правові акти в діяльності органів місцевого самоврядування 
2 

6 
Семінар - дискусія 
Реформа децентралізації в Україні 

2 

7 
Семінар - дискусія 

Цифровізація в місцевому самоврядуванні 
2 

8 
Семінар - дискусія 
Адміністративні послуги в місцевому самоврядуванні 

2 

9 
Семінар - дискусія 

Представницькі органи в системі місцевого самоврядування 
2 

10 
Семінар - дискусія 
Особливості повноважень і функціонування районних і обласних рад 

2 

11 
Семінар - дискусія 
Виконавчі органи місцевого самоврядування 

2 

12 
Семінар – дискусія 
Правовий статус депутата місцевої ради 

2 

13 
Семінар - дискусія 
Консультативно-дорадчі органи в місцевому самоврядування 

2 

14 
Семінар - дискусія 
Інструменти участі в місцевому самоврядуванні 

2 

15 
Семінар - дискусія 
Захист групових проєктів 

2 

16 
Семінар - дискусія 
Захист групових проєктів 

2 

                   Всього 32 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид контролю: залік 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються впродовж семестру (100 

балів).  
 



Оцінювання студентів протягом семестру 

 (очна форма навчання) 
 

 

 

№ теми 

семінарського/практичного 

заняття 

 

Аудиторна робота Позааудитор-

на робота 

  
  
  
  
  
  

С
у
м

а 
б
ал

ів
 

 
Тестові 

завдання  

 
Ситуаційні 

завдання 

 

 
Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

 

 

ЗГП 

 
Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Тема 1   2  0,5 2 

Тема 2   2  0,5 2 

Тема 3            2  0,5 2 

Тема 4  7 2  0,5 9 

Тема 5   2  0,5 4 

Тема 6   2  0,5 2 

Тема 7  7 2  0,5 9 

Тема 8        10  2  0,5 12 

Разом за змістовим 
модулем 1 

10 14 16 
 

4 44 

Змістовий модуль 2 

Тема 9   2  0,5 2 

Тема 10  7 2  0,5 11 

Тема 11   2  0,5 2 

Тема 12  7 2  0,5 9 

Тема 13   2  0,5 2 

Тема 14 10  2  0,5 12 

Тема 15    17 

 

 20 

Тема 16     

Разом за змістовим   

модулем 2 
10 14 12 17 3 56 

      Усього  100 

ЗГП – захист групових проєктів 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 
100 

35 35 30 

 

 

 

 



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами обговорення теоретичних питань тем, виконання тестових завдань, 

захисту групових проєктів, а також за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 

вивчення дисципліни (модулю).  

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


