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Основною метою викладання курсу “Місцеве самоврядування” є 
формування державного службовця з освітньо-кваліфікаційним 
рівнем вищої освіти “магістр”, вироблення у нього креативних 
якостей характеру і високих навиків професійної діяльності, які 
необхідні для працівників органів місцевого самоврядування та 
місцевих органів виконавчої влади. Створення в Україні високо 
розвинутого громадянського суспільства і розбудова на основі 
прийнятої Конституції України суверенної і незалежної, демократи-
ної, соціальної правової держави потребують нового покоління 
громадян України. 

Необхідними ознаками громадянина нашої держави мають стати 
висока правова культура, послідовні демократичні переконання, вміння 
легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності. 

Без належного рівня правових знань і навичок правомірної 
поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та 
державному житті.  

Завданнями вивчення курсу “Місцеве самоврядування” є теоретична 
і практична підготовка магістра як складова частина його професійної 
компетентності.  

Окрім вказаного слухачі повинні знати:  
на понятійному рівні – основні тенденції місцевого самоврядуван-

ня, методологічні концепції місцевого самоврядування, місце і роль 
державного службовця в суспільстві й державі;  

на фундаментальному рівні – зміст проблем, методологічні техно-
логії розвитку правового, організаційного, матеріально-технічного 
забезпечення місцевого самоврядування;  

на практично-творчому рівні – вимоги, які ставляться до праців-
ника місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування щодо удосконалення цієї діяльності.  

Також слухачі повинні вміти:  
на репродуктивному рівні – реалізувати вимоги держави щодо 

формування у працівників місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування високої професійної культури;  
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на евристичному рівні – формувати власну точку зору, здійсню-
вати наукові дослідження;  

на творчому рівні – використовувати свої внутрішні якості в 
підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати 
послідовність подальшого удосконалення органів державної влади та 
формувати наукові пошуки.  

Семінарські заняття проводяться з основних найважливіших тем 
місцевого самоврядування. На основі активної форми навчання 
закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, формується 
психологічна готовність до керівної роботи в місцевих органах 
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.  

Самостійна робота планується як форма навчання, що має на 
меті надати допомогу у вивченні законодавства та літератури, у 
пошуку відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні 
практичними завданнями курсу.  

Форми контролю – поточний, підсумковий триместровий контроль.  


