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Силабус навчальної дисципліни 

«Децентралізація та місцеве самоврядування в Україні»  

Спеціальність: 052 Політологія  

Галузь знань: 05. Соціальні та поведінкові науки  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вивчення особливостей децентралізації та місцевого  

самоврядування в Україні, законів та інших нормативно-правових 

актів, що лежать в основі місцевого  самоврядування  та 

децентралізації  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Мета викладання дисципліни полягає в формуванні у студентів 

знань про шляхи та механізми функціонування місцевого 

самоврядування в Україні та особливості здійснення 

децентралізації, отримання навичок аналітичного мислення та 

дослідницької роботи, а також компетенцій, що забезпечують їх 

готовність застосовувати отримані знання, вміння та особистісні 

якості в стандартних і мінливих ситуаціях професійної діяльності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розуміти базові теоретичні та практичні аспекти функціонування 

місцевого самоврядування в Україні та особливостей здійснення 

децентралізації, становлення та розвитку сучасної політичної 

системи в Україні.  

Використовувати здобуті знання в професійній діяльності   

 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

• розвивати здатність до ефективного використання 

положень нормативно-правових документів щодо 

функціонування місцевого самоврядування в своїй 

діяльності; 

•  володіти основними політичними поняттями і категоріями;  

• розвивати конструктивно-критичне мислення, 

комунікативні навички, 

• розвивати ініціативу, самостійність у аналізі політичної 

ситуації 

 

Навчальна логістика Децентралізація та місцеве самоврядування в Україні як галузь 

знань. Децентралізація як ключова реформа в сфері місцевого 

самоврядування.  Сутність та ознаки територіальної громади як 

основи місцевого самоврядування.  Види територіальних громад в 

Україні. Теоретичні основи управління розвитком територіальної 

громади. Еволюція управління розвитком територіальної громади. 

 Сучасний стан управління розвитком територіальної громади. 

Основні форми діяльності територіальних громад в Україні. 

Тенденції розвитку територіальних громад в контексті 

реформування місцевого самоврядування в Україні.  

Сталий розвиток територіальної громади. Ресурсне забезпечення 

розвитку територіальної громади.9 Шляхи удосконалення 

державного управління розвитком територіальної громади 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна  

Пререквізити Знання з політології, загальні та фахові знання, отримані на 

попередніх курсах 

Пореквізити Знання з особливостей децентралізації та місцеве самоврядування 

в Україні можуть бути використані під час написання 

бакалаврської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

 Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Бодрова І. І., Болдирєв С. В., Величко В. О., Кулакова А. І. 

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні, 

Харків, 2005. – 256 с. 

2. Біленчук Петро Дмитрович, Кравченко Віктор Віталійович, 

Підмогильний Микола Васильович, Місцеве самоврядування в 

Україні. Муніципальне право: навчальний посібник.  – Київ: 

АТІКА, 2000. – 303 с.  

3. Кириленко Ольга Павлiвна. Мiсцевi бюджети Украiни (iсторiя, 



 

 

 

теорiя, практика).  – Київ: НIОС, 2000. – 383 с. 

4. Піча Володимир Маркович, Хома Наталія Михайлівна. 

Політологія: конспект лекцій. – Київ: Ін Юре, 2002. – 167 с. 

Репозитарій НАУ:  Біла С.О. Вплив децентралізації на 

стимулювання економічного зростання територіальних громад в 

Україні http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15939 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ПІБ викладача: ЧУПРІЙ ЛЕОНІД 

ВАСИЛЬОВИЧ 

Посада: професор 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: доктор політичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11786 

Тел.:  0979467844 

E-mail:chupriy2006@ukr.net 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/1/c/MTEyOTY0NjUxODk2 

код класу mtujkxg 
 

 


