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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

“Планування діяльності органів місцевого самоврядування” — 
одна з дисциплін, яка дає основну базу знань, необхідну для ефек-
тивної діяльності фахівців у державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні як теоретиків, так і практиків. Це обумовлено з’ясу-
ванням цілого комплексу питань, пов’язаних з розвитком української 
державності, передусім ролі різноманітних управлінських механізмів 
у створенні передумов і виробленні орієнтирів для поступального 
розвитку української державності.

Мета курсу — поглиблене вивчення планування діяльності орга-
нів місцевого самоврядування у процесі забезпечення системності 
офіційної політики як на регіональному, так і на місцевому рівнях. 
Розглядається нормативно-правова база планування взаємодії орга-
нів місцевого самоврядування, управління різних рівнів у виробленні 
та реалізації соціально-економічної та гуманітарної політики. 

Вивчаються сучасні схеми та моделі планування діяльності орга-
нів місцевого самоврядування в Україні і Європі, стратегія розробки 
регіональних, місцевих, відомчих, галузевих, міжгалузевих програм у 
різних сферах муніципальної політики.

Особливе місце в державній діяльності органів місцевого само-
врядування (ОМС) повинна займати проблема роботи сектора еконо-
міки, що покликаний забезпечувати зростання матеріального добро-
буту населення за рахунок ефективної доцільної діяльності людей, які 
працюють на підприємствах. В умовах перехідного суспільства їхня 
діяльність усе менше піддається прямому державному регулюванню. 
При цьому за недостатньої правової культури в нашому суспільстві 
спостерігається помітний “відхід” адміністрацій підприємств від відпо-
відальності за долю людей, які працюють в організаціях (підприєм-
ствах, фірмах тощо) цього сектора. Люди на виробництві залишають-
ся у багатьох випадках незахищеними. Це тим більш прикметно, що 
значна частина мешканців малих міст і селищ є одночасно праців-
никами підприємств, розташованих саме у цих населених пунктах. 
Тому ОМС на перехідному етапі до правового суспільства не повинні 
уникати вирішення цієї важливої соціальної проблеми — створен ню 
сприятливих умов для трудового життя працівників.

Значним гальмом на шляху удосконалення системи місцевого 
самоврядування є також недостатній взаємозв’язок дій державних 
адмі ністрацій і місцевих органів самоврядування, зумовлений не-
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вирішеністю оптимальної централізації і децентралізації у сис темі 
державного управління через розмитість цільових настанов і відпо-
відальності тих та інших.

Всебічне засвоєння матеріалу курсу дає можливість студентам 
знати: 
• теоретичні і правові засади планування діяльності органів міс-

цевого самоврядування, його форми і методи для аналізу та ви-
рішення актуальних проблем територіальних громад міста та 
села; 

• основні напрями планування діяльності органів місцевого са-
моврядування в контексті здійснення державної політики; 

• практику планування різноманітних управлінських рішень, про-
ектної діяльності у галузі соціально-економічної, гуманітарної, 
екологічної тощо політики;

уміти використовувати:
• категорії планування діяльності органів місцевого самовряду-

вання, сучасні методологічні підходи щодо здійснення плану-
вання муніципальної політики на загальнодержавному, регіо-
нальному та місцевому рівнях;

• нормативно-правову базу планування виконавчої роботи, пе-
редбачені нею основні форми і методи вирішення загальнодер-
жавних, регіональних проблем та місцевих проблем;

• технологію, форми та методи оперативного і стратегічного пла-
нування в системі органів місцевого самоврядування;

визначати:
• оптимальні шляхи планування діяльності органів місцевого са-

моврядування та його місце в загальній системі державного і ре-
гіонального управління; 

• ефективність діючих форм і методів планування діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування за результатами аналізу планів 
та програм діяльності органів місцевого самоврядування, віт-
чизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті євро-
пейської інтеграції, використовуючи методи порівняльного та 
інституційного аналізу;

розробляти:
• плани, пропозиції (проекти) державних, регіональних і галузе-

вих програм соціально-економічного та гуманітарного розвитку 
територіальних громад; 

• пропозиції щодо вдоско на лення чинних планів діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування на підставі визначення юри-
дичних властивостей та на основі виявлених ознак їхньої не-
досконалості за результатами вивчення й аналізу ефективності 
діючих документів, існуючої практики регулювання суспільних 
відносин; 

• внутрішню нормативну документацію щодо виконання завдань 
державних, регіональних, галузевих, міжгалузевих програм і 
проектів розвитку шляхом застосування методів системного 
аналізу;

• практичні рекомендації для органів місцевого самоврядування 
щодо вибору ефективних інструментів і варіантів національного 
розвитку на основі методів порівняльного аналізу ступеня від-
критості, прогнозованої стабільності та ефективності;

аналізувати:
• проблеми, потенційні можливості і напрями планування діяль-

ності органів місцевого самоврядування;
• процеси планування діяльності органів місцевого самовряду-

вання та окремих його елемен тів, шляхи і методи вдосконалення 
структури інституційного забезпечення, політико-правові про-
блеми планування через прийняття відповідних управлінських 
рішень;

контролювати:
• виконання заходів планування діяльності органів місцевого са-

моврядування, відповідної нормативно-правової бази для їхньо-
го коригування в обумовлені терміни засобами адмініструван-
ня.

Дисципліна “Планування діяльності органів місцевого самовря-
дування”викладатиметься з урахуванням найсучасніших інтерактив-
них методик.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни

“ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ” 

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади дисципліни

1 Теоретичні основи цілеспрямованої діяльності органів місцевого 
самоврядування з метою удосконалення державного управління

2 Законодавче забезпечення планування діяльності органів 
місцевого самоврядування

3 Аналіз напрямів діяльності персоналу органів місцевої влади щодо 
традиційного планування. Технологія стратегічного планування 
діяльності органів місцевого самоврядування на соціологічній 
інформаційній основі.

4 Експериментальна перевірка оцінки результуючої діяльності 
персоналу органів місцевого самоврядування. Ефективність 
перспективи розвитку системи соціального контролю
Змістовий модуль ІІ. Особливості та основні напрями планування 
діяльності органів місцевого самоврядування

5 Організаційно-функціональні принципи і методи планування 
діяльності органів місцевого самоврядування

6 Еволюція формування організаційно-функціональних принципів 
планування діяльності органів місцевого самоврядування 

7 Політико-правові та соціально-економічні фактори формування 
принципів і методів планування діяльності органів місцевого 
самоврядування 

8 Оцінка організаційно-функціональних принципів і методів 
планування діяльності органів місцевого самоврядування 

9 Регіональні особливості планування діяльності органів місцевого 
самоврядування. Роль місцевого самоврядування в сучасній 
регіональній політиці

10 Інформаційне забезпечення планування діяльності органів 
місцевого самоврядування 

11 Документаційне забезпечення планування діяльності органів 
місцевого самоврядування

12 Матеріальне та фінансове забезпечення планування діяльності 
органів місцевого самоврядування 

Змістовий модуль ІІІ. Тенденції диверсифікації і вдосконалення 
планування діяльності органів місцевого самоврядування 

13 Пошук шляхів підвищення ефективності планування діяльності 
органів місцевого самоврядування

14 Перспективні напрями удосконалення планування діяльності 
органів місцевого самоврядування

Разом годин: 81

ЗМІСТ
дисципліни

“ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ” 

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади 
дисципліни

Тема 1. Теоретичні основи цілеспрямованої діяльності органів 
місцевого самоврядування з метою удосконалення 
державного управління

Сутність планування діяльності органів місцевого самовряду-
вання. Об’єкт та предмет дисципліни. Мета та завдання дисциплі-
ни. Концептуальні підходи до цілеспрямованої системи державного 
управління в Україні на сучасному етапі. Принципи механізму ви-
сокоефективного управління в Україні. Рівень життя населення як 
стратегічна мета органів державного управління та місцевого самов-
рядування. Методологія та методологічні основи цілеспрямованої ді-
яльності органів місцевого самоврядування.

Література [1; 8–12; 27; 31]

Тема 2. Законодавче забезпечення планування діяльності 
органів місцевого самоврядування

Сутність законодавчого забезпечення планування діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування. Види нормативно-правових актів, 
пов’язаних з місцевим самоврядуванням. Вплив європейських та 
міжнародних нормативно-правових норм на планування діяльності 
органів місцевого самоврядування в Україні. Концепція місцевого 
самоврядування в Європейській хартії місцевого самоврядування. 
Концепція місцевого самоврядування в Конституції України. Закон 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” та його роль у пла-
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нуванні діяльності органів місцевого самоврядування. Закон України 
“Про службу в органах місцевого самоврядування”. Закон України 
“Про органи самоорганізації населення”. Підзаконні нормативно-
правові акти. Статут територіальної громади та інші акти локальної 
нормотворчості.

Література [2; 3; 13; 18; 21;
28; 30; 36; 40]

Тема 3. Аналіз напрямів діяльності персоналу органів 
місцевої влади щодо традиційного планування. 
Технологія стратегічного планування діяльності 
органів місцевого самоврядування на соціологічній 
інформаційній основі

Основний зміст роботи муніципальних службовців. Аналіз ста-
ну традиційного планування діяльності персоналу органів місце-
вого самоврядування. Планування діяльності персоналу органів 
місцевого самоврядування в різних галузях господарства. Модулі 
економічного блоку соціально-економічного розвитку території. 
Формування інструментальної бази механізму стратегічного плану-
вання діяльності органів місцевого самоврядування селищного рів-
ня. Інструментарій для збирання інформації з соціального блоку со-
ціально-економічного розвитку території (СЕРТ) та оцінка ступеня 
його виконання. Формування заходів плану СЕРТ. Оцінка ступеня 
виконання плану СЕРТ. Інструментарій для збирання інформації з 
економічного блоку плану СЕРТ і оцінки ступеня його виконання. 
Експериментальна перевірка розробленого інструментарію на кон-
кретному прикладі. Технологія та результати проведення соціоло-
гічного опитування. Функціонально-структурна модель механізму 
стратегічного планування діяльності персоналу органів місцевого 
самоврядування.

Література [1; 8–12; 27; 31]

Тема 4. Експериментальна перевірка оцінки результуючої 
діяльності персоналу органів місцевого 
самоврядування. Ефективність перспективи 
розвитку системи соціального контролю

Обґрунтування експерименту і технології його проведення на 
конкретному соціальному об’єкті (у місті). Особливості втілення в 
життя експерименту. Соціальна ефективність цільового управління 

за кінцевими результатами діяльності персоналу органів місцевого 
самоврядування. Антропосоціальна сутність державного управлін-
ня. Справжня демократизація процесу державного управління на 
базисному рівні. Гіпотетична ефективність управлінської діяльності 
органів місцевого самоврядування. Гіпотетична оцінка результуючої 
діяльності персоналу органів місцевого самоврядування. Процес ці-
леспрямованої трудової діяльності персоналу органів місцевого са-
моврядування. 

Література [1; 8–12; 27; 31]

Змістовий модуль ІІ.  Особливості та основні напрями 
планування діяльності органів місцевого 
самоврядування 

Тема 5. Організаційно-функціональні принципи і методи 
планування діяльності органів місцевого 
самоврядування

Сутність організаційно-функціональних принципів і методів пла-
нування діяльності органів місцевого самоврядування. Схема орга-
нізаційно-функціональної структури органів місцевого самовряду-
вання. Організаційно-функціональна структура системи місцевого 
самоврядування. Принципи формування планування діяльності 
органів місцевого самоврядування. Організаційно-функціональні 
принципи діяльності органів місцевого самоврядування як відобра-
ження положень сучасних концепцій держави. Організаційно-функ-
ціональні принципи діяльності органів місцевого самоврядування 
як відображення положень концепцій місцевого самоврядування. 

Література [15; 18–20; 32; 35; 37; 38]

Тема 6. Еволюція формування організаційно-функціональних 
принципів планування діяльності органів місцевого 
самоврядування

Аналіз історичних факторів формування організаційно-функ-
ціональних принципів і методів діяльності органів місцевого са-
моврядування. Проблема планування діяльності органів місцевого 
самоврядування в добу Київської Русі. Магдебурзьке право та його 
поширення на території України. Особливості формування органі-
заційно-функціональних принципів планування діяльності органів 
місцевого самоврядування в Україні в Литовсько-Польську добу. 



10 11

Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні в добу Геть-
манщини (друга половина XVII–XVIII ст.). Планування діяльності 
органів місцевого самоврядування на українських землях в ХІХ — на 
початку ХХ ст. Особливості формування організаційно-функціо-
нальних принципів планування діяльності органів місцевого самов-
рядування в добу Української національної революції 1917–1920 рр. 
Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні в радянський 
період. Еволюція формування організаційно-функціональних прин-
ципів планування діяльності органів місцевого самоврядування за 
часів незалежності України.

Література [15; 18–20; 32; 35; 37; 38]

Тема 7. Політико-правові та соціально-економічні фактори 
формування принципів і методів планування 
діяльності органів місцевого самоврядування

Сутність політико-правових факторів. Специфіка формування 
політико-правових факторів формування принципів і методів пла-
нування діяльності органів місцевого самоврядування. Поняття “со-
ціально-економічні фактори”. Роль соціально-економічних факторів 
у розвитку місцевого самоврядування. Вплив соціально-економічних 
факторів на утворення органами місцевого самоврядування постій-
них комісій. Основні функції виконавчих комітетів рад щодо соці-
ально-економічного та політико-правового розвитку територій. Інші 
фактори формування організаційно-функціональних принципів і ме-
тодів діяльності органів місцевого самоврядування.

Література [15; 19; 20; 32; 35; 37; 38]

Тема 8. Оцінка організаційно-функціональних принципів 
і методів планування діяльності органів місцевого 
самоврядування 

Класифікація сучасних проблем функціонування органів місцево-
го самоврядування в умовах трансформації суспільства. Фактори оці-
нок проблем місцевого самоврядування. Аналіз політико-правових 
проблем. Організаційно-функціональні принципи і методи діяльно-
сті органів місцевого самоврядування в світлі соціально-економічних 
проблем. Головні соціально-економічні проблеми органів місцевого 
самоврядування.

Література [15; 19; 20; 32; 35; 38]

Тема 9.  Регіональні особливості планування діяльності 
органів місцевого самоврядування. Роль місцевого 
самоврядування в сучасній регіональній політиці

Сутність політики регіонального розвитку країни. Специфіка осо-
бливостей діяльності органів місцевого самоврядування в регіонах. 
Вплив політико-адміністративного устрою на планування діяльності 
органів місцевого самоврядування в регіонах. Роль органів місцевого 
самоврядування в сучасній регіональній політиці. Взаємодія облас-
них державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування 
щодо планування розвитку територій.

Література [15; 19; 20; 22; 31;
32; 35; 37; 38]

Тема 10. Інформаційне забезпечення планування діяльності 
органів місцевого самоврядування

Сутність інформатизації. Роль інформатизації в побудові грома-
дянського суспільства. Специфіка інформаційного обігу в органах 
місцевого самоврядування. Роль геоінформаційних технологій (ГІС) 
в інформаційному забезпеченні планування діяльності органів місце-
вого самоврядування. Нормативно-правове забезпечення регулюван-
ня інформаційних відносин. Особливості впровадження інформати-
зації в діяльність органів місцевого самоврядування. 

Література [15; 19; 20; 22;
32; 33; 35; 37; 38]

Тема 11. Документаційне забезпечення планування 
діяльності органів місцевого самоврядування

Сутність документаційної роботи в органах місцевого самовряду-
вання. Статус документаційного забезпечення в системі функцій ор-
ганів місцевого самоврядування та принципи його організації. Історія 
документування в Україні як основа дослідження нормативно-право-
вого регулювання документозабезпечувальної діяльності. Законо-
давча і підзаконна нормативно-правова база документаційного забез-
печення управління в органах місцевого самоврядування. Напрями 
вдосконалення державного управління у документозабезпечувальній 
сфері та організації служб документаційного забезпечення в системі 
органів місцевого самоврядування.

Література [24–26; 29; 34]
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Тема 12. Матеріальне та фінансове забезпечення планування 
діяльності органів місцевого самоврядування 

Муніципальні бюджети в бюджетній системі України. Об’єк-
ти комунальної власності органів місцевого самоврядування та 
їх вплив на формування матеріальних і фінансових ресурсів міст 
України. Роль комунальних підприємств, установ та організацій 
в соціально-економічному розвитку міста. Муніципальна (кому-
нальна) власність та її ознаки. Особливості формування доходів та 
видатків муніципальних бюджетів. Облік і звітність муніципальних 
бюджетів, контроль за виконанням муніципальних бюджетів з боку 
органів місцевого самоврядування. Повноваження органів місцевого 
самоврядування в сфері зайнятості населення та співпраці з держав-
ною службою.

Література [4–7; 13; 14; 16; 17; 23; 39]

Змістовий модуль ІІІ.  Тенденції диверсифікації і вдосконалення 
планування діяльності органів місцевого 
самоврядування 

Тема 13. Пошук шляхів підвищення ефективності планування 
діяльності органів місцевого самоврядування

Сутність та характерні особливості підвищення ефективності 
планування діяльності органів місцевого самоврядування. Причини 
неефективної діяльності органів місцевого самоврядування. Шляхи 
підвищення ефективної діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня. Пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-територіаль-
ного устрою України. Пошуки шляхів щодо зміцнення економічних 
основ місцевого самоврядування. Шляхи реформування бюджетної 
системи та житлово-комунального господарства міст України. 

Література [15; 19; 20; 30; 32; 35; 38]

Тема 14. Перспективні напрями удосконалення планування 
діяльності органів місцевого самоврядування 

Сучасний стан та пошук нових принципів планування діяльності 
органів місцевого самоврядування. Перспективні напрями удоскона-
лення діяльності органів місцевого самоврядування. Застосування 
нових методів роботи органів місцевого самоврядування. Система 
принципів державної служби та служби в органах місцевого самов-
рядування. Нові форми самоорганізації населення та їх взаємовід-

носини з органами місцевого самоврядування. Зарубіжний досвід 
співпраці органів самоорганізації населення з органами місцевого 
самоврядування. 

Література [15; 19; 20; 30; 32; 35; 38]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти (слухачі) виконують 
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи визнача-
ється за останньою цифрою номера залікової книжки.

Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4, 
її об сяг не менше 12 сторінок друкованого тексту (Times New Roman, 
14). План контрольної роботи має містити такі обов’язкові структур-
ні частини: 

вступ (обсягом до 2 сторінок), де висвітлюються суть і значення 
теми; 

основну частину — розкривається зміст теми роботи, наводяться 
зауваження; 

висновки, де підсумовується зібраний матеріал та містяться про-
позиції; 

список використаних джерел, на які зроблено посилання в тексті.
Контрольна робота оформлюється відповідно до методичних ви-

мог: на титульній сторінці вказується тема, прізвище та ім’я виконав-
ця, група та навчальний структурний підрозділ (інститут, кафедра), 
дата виконання, підписується виконавцем. 

У вста новлений термін подається на перевірку на кафедру. До 
заліку студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено пози-
тивно.

Для написання контрольної роботи використовуються вітчиз-
няні та іноземні інформаційні матеріали, здійснюється пошук доку-
ментальної та фактографічної інформації, дані систематизуються та 
узагальнюються, що сприє виявляти ключові моменти, широко за-
лучаються матеріали електроної пошти та телеконференцій з мере-
жі Інтернет. За необхідності слід реферувати документи, формуючи 
власні погляди на явища, події та процеси, базуючись на знанні гра-
матичних форм. 
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Теоретико-методологічні засади дисципліни “Планування ді-
яльності органів місцевого самоврядування”.

2. Теоретичні основи цілеспрямованої діяльності органів місцево-
го самоврядування з метою удосконалення державного управ-
ління.

3. Концептуальні підходи до цілеспрямованої системи державно-
го управління в Україні на сучасному етапі.

4. Законодавче забезпечення планування діяльності органів міс-
цевого самоврядування.

5. Європейська хартія місцевого самоврядування та її вплив на 
формування нормативно-правового забезпечення планування 
діяльності органів місцевого самоврядування.

6. Аналіз напрямів діяльності персоналу органів місцевої влади в 
рамках традиційного планування. 

7. Технологія стратегічного планування діяльності органів місце-
вого самоврядування на соціологічній інформаційній основі.

8. Планування діяльності персоналу органів місцевого самовря-
дування в різних галузях господарства. 

9. Експериментальна перевірка оцінки результуючої діяльності 
персоналу органів місцевого самоврядування.

10. Ефективність перспективи розвитку системи соціального кон-
тролю.

11. Організаційно-функціональні принципи і методи планування 
діяльності органів місцевого самоврядування.

12. Зарубіжний досвід формування організаційно-функціональних 
принципів і методів планування діяльності органів місцевого 
самоврядування.

13. Еволюція формування організаційно-функціональних принци-
пів планування діяльності органів місцевого самоврядування

14. Історичні фактори формування організаційно-функціональних 
принципів і методів діяльності органів місцевого самовряду-
вання.

15. Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні під час 
Української національної революції під проводом Б. Хмель-
ницького.

16. Діяльність органів місцевого самоврядування в Українській дер-
жаві П. Скоропадського.

17. Політико-правові фактори формування принципів і методів 
планування діяльності органів місцевого самоврядування.

18. Соціально-економічні фактори формування принципів і ме-
тодів планування діяльності органів місцевого самовряду-
вання.

19. Оцінка організаційно-функціональних принципів і методів 
планування діяльності органів місцевого самоврядування.

20. Аналіз політико-правових і соціально-економічних проблем 
функціонування органів місцевого самоврядування.

21. Регіональні особливості планування діяльності органів місце-
вого самоврядування. 

22. Роль місцевого самоврядування в сучасній регіональній політи-
ці.

23. Інформаційне забезпечення планування діяльності органів міс-
цевого самоврядування.

24. Зарубіжний досвід інформаційного забезпечення планування 
діяльності органів місцевого самоврядування.

25. Документаційне забезпечення планування діяльності органів 
місцевого самоврядування.

26. Матеріальне та фінансове забезпечення планування діяльності 
органів місцевого самоврядування.

27. Комунальна власність та її роль у формуванні матеріальних і 
фінансово-економічних ресурсів органів місцевого самовряду-
вання.

28. Особливості формування доходів і видатків муніципальних 
бюджетів органів місцевого самоврядування.

29. Тенденції диверсифікації і вдосконалення організаційно-функ-
ціональних принципів і методів діяльності органів місцевого 
самоврядування.

30. Перспективні напрями удосконалення діяльності органів міс-
цевого самоврядування.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Розкрийте сутність дисципліни “Планування діяльності орга-
нів місцевого самоврядування”.

2. Назвіть предмет дисципліни “Планування діяльності органів 
місцевого самоврядування”.

3. У чому полягає мета та завдання дисципліни?
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4. Назвіть концептуальні підходи до системи державного управ-
ління в Україні на сучасному етапі. 

5. Охарактеризуйте методологію планування діяльності органів 
місцевого самоврядування.

6. Які ви знаєте основні методи планування діяльності органів 
місцевого самоврядування?

7. У чому полягають насущні потреби людини?
8. Назвіть основні види нормативно-правових актів, пов’язаних з 

місцевим самоврядуванням.
9. Охарактеризуйте структуру Закону України “Про місцеве са-

моврядування в Україні” від 21.05.1997 р.
10. Які питання регулює Закон України “Про службу в органах міс-

цевого самоврядування” від 07.06.2001 р.?
11. Що таке служба в органах місцевого самоврядування відповід-

но до Закону України “Про службу в органах місцевого самов-
рядування” від 07.06.2001 р.?

12. Дайте визначення органу самоорганізації населення за Законом 
України “Про органи самоорганізації населення” від 11.07.2001 р.

13. Охарактеризуйте структуру Закону України “Про органи само-
організації населення” від 11.07.2001 р.

14. Які акти Президента України в сфері місцевого самоврядуван-
ня ви знаєте?

15. Які акти органів виконавчої влади в сфері місцевого самовряду-
вання ви знаєте?

16. Які ви знаєте підзаконні нормативні акти місцевого самовряду-
вання?

17. Охарактеризуйте типову структуру статуту територіальної гро-
мади.

18. Висвітліть план соціально-економічного розвитку території. 
19. У чому полягає основний зміст роботи муніципальних служ-

бовців?
20. Яким чином здійснюється планування діяльності персоналу ор-

ганів місцевого самоврядування?
21. Проаналізуйте стан традиційного планування діяльності персо-

налу органів місцевого самоврядування в промисловості.
22. Яким чином здійснюється планування діяльності персоналу 

органів місцевого самоврядування в комунальному господар-
стві?

23. Висвітліть характерні особливості планування діяльності пер-

соналу органів місцевого самоврядування в житловій сфері.
24. Що таке експериментальна перевірка в органах місцевого са-

моврядування?
25. Яким чином здійснюється перевірка діяльності персоналу орга-

нів місцевого самоврядування?
26. Висвітліть характерні особливості втілення в життя експери-

менту. 
27. Розкрийте сутність поняття “антропосоціальна сутність дер-

жавного управління”. 
28. Встановіть гіпотетичну ефективність управлінської діяльності 

органів місцевого самоврядування. 
29. У чому полягають регіональні особливості системи соціального 

контролю?
30. Назвіть головні принципи та методи планування діяльності ор-

ганів місцевого самоврядування.
31. Яким чином організаційно-функціональна структура органів 

місцевого самоврядування впливає на планування їхньої діяль-
ності?

32. Що таке муніципально-правові принципи?
33. Які бувають матеріально-функціональні принципи діяльності 

органів місцевого самоврядування?
34. Що передбачає принцип рівного виборчого права?
35. Яким чином можуть бути використані організаційно-функціо-

нальні принципи і методи діяльності органів управління орга-
нами місцевого самоврядування?

36. Висвітліть концепцію правової держави.
37. У чому полягає концепція побудови фашистської держави?
38. На чому базуються принципи юридичної теорії або теорії са-

моврядних одиниць як юридичних осіб?
39. Охарактеризуйте анархістську концепцію держави. 
40. Які представницькі органи місцевого самоврядування в Україні 

були в добу Київської Русі?
41. Які органи місцевого самоврядування були на території Украї-

ни в Литовсько-Польську добу?
42. Хто очолював орган місцевого самоврядування в українських 

містах з Магдебурзьким правом?
43. Що являли собою земства? 
44. Висвітліть особливості планування діяльності органів місцево-
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го самоврядування в Україні в добу Української Центральної 
Ради та Директорії УНР.

45. Дайте порівняльну характеристику планування діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування в УНР та ЗУНР.

46. Охарактеризуйте специфіку планування діяльності органів міс-
цевого самоврядування в Україні в радянський період.

47. Які органи місцевого самоврядування діяли на території Захід-
ної України (Східна Галичина, Західна Волинь) в міжвоєнний 
період?

48. Чи діяли органи місцевого самоврядування в Україні в роки ні-
мецької окупації?

49. Охарактеризуйте особливості панування діяльності органів 
місцевого самоврядування в Україні в період перебудови. 

50. Що таке політико-правові фактори?
51. Розкрийте сутність та роль соціально-економічних факторів у 

розвитку місцевого самоврядування. 
52. Назвіть основні функції виконавчих комітетів рад щодо соці-

ально-економічного розвитку територій. 
53. Покажіть основні функції виконавчих комітетів рад з політико-

правового розвитку територій. 
54. Яким чином екологічні фактори впливають на планування ді-

яльності органів місцевого самоврядування?
55. Дайте класифікацію сучасних проблем функціонування органів 

місцевого самоврядування.
56. Дайте аналіз політико-правових проблем.
57. У чому полягає сутність пізнавально-критичних оцінок?
58. Вкажіть головні соціально-економічні проблеми міст України.
59. Яким чином можна ефективно подолати соціально-економічні 

проблеми міст України? 
60. Розкрийте сутність політики регіонального розвитку.
61. Покажіть роль органів місцевого самоврядування в сучасній ре-

гіональній політиці. 
62. Проаналізуйте взаємодію обласних державних адміністрацій з 

органами місцевого самоврядування щодо планування розвит-
ку територій.

63. Дайте порівняльну характеристику особливостям планування 
діяльності органів місцевого самоврядування в Києві та Льво-
ві.

64. Що таке інформація?

65. Покажіть роль інформатизації в плануванні діяльності органів 
місцевого самоврядування.

66. Що таке геоінформаційні технології? Де застосовуються геоін-
формаційні технології?

67. Яким чином здійснюється інформатизація в органах місцевого 
самоврядування? 

68. Розкрийте сутність документаційної роботи.
69. У чому полягають особливості документаційної роботи в орга-

нах місцевого самоврядування?
70. Які нормативно-правові акти регулюють документаційне забез-

печення діяльності органів місцевого самоврядування? 
71. Покажіть основні шляхи вдосконалення документообігу в орга-

нах місцевого самоврядування.
72. Покажіть регіональні особливості документаційного забезпечен-

ня планування діяльності органів місцевого самоврядування.
73. Яким чином здійснюється документообіг в органах місцевого 

самоврядування країн ЄС?
74. Назвіть основні складові матеріального та фінансового забезпе-

чення міст України. 
75. Що є об’єктами комунальної (муніципальної) власності?
76. Які ви знаєте місцеві податки та збори?
77. Розкрийте сутність міжбюджетних відносин.
78. Покажіть роль органів місцевого самоврядування у формуванні 

доходів та видатків муніципальних бюджетів.
79. Яким чином здійснюється управління муніципальними (місце-

вими) фінансами?
80. Хто здійснює казначейське обслуговування муніципальних 

бюджетів?
81. Вкажіть основні причини неефективної діяльності органів міс-

цевого самоврядування. 
82. Яким чином можна зміцнити економічні основи місцевого са-

моврядування?
83. Проаналізуйте моделі соціально-економічного розвитку міст 

України. 
84. Розкрийте основні напрями вдосконалення адміністративно-

територіального устрою України. 
85. Яким чином можна реформувати житлово-комунальне госпо-

дарство міст України?
86. Які нормативно-правові акти регулюють економічні основи 
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місцевого самоврядуванні?
87. Виділіть основні напрями удосконалення співпраці діяльності 

органів місцевого самоврядування.
88. Які ви знаєте основні принципи державної служби? 
89. Виділіть основні принципи, які застосовуються при плануванні 

діяльності органів місцевого самоврядування. 
90. Які ви знаєте нові форми самоорганізації населення?
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