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Результати навчання:
знати :
сучасні тенденції розвитку конституційно-правового регулювання територіального
устрою та адміністративно-територіального поділу України та держав ЄС;
проблеми реалізації принципів децентралізації та деконцентрації в Україні;
особливості взаємодії конституційно-правовий статусу адміністративно-територіальних
одиниць зі статусом територіальних громад;
порядок реалізації повноважень органами публічної влади в галузі реформування
територіальної організації України;
конституційно-правові засади регіональної політики щодо окупованих територій та
території АТО;
правове регулювання та державно-правову практику організації та діяльності євро
регіонів в Україні та транскордонного співробітництва;
державно-правові механізми забезпечення діяльності органів публічної влади в галузі
територіальної організації (межі адміністративно-територіальних одиниць (громад),
реформування системи місцевого самоврядування, державна підтримка та
стимулювання).
вміти :
ефективно використовувати набуті при вивченні спеціального курсу знання для
вирішення професійних завдань;
системно аналізувати законодавство в галузі взаємодії територіальних інтересів
держави та місцевих громад;
застосовувати правові механізми розв’язання локальних правових конфліктів в галузі
територіальної організації держави;
прогнозувати тенденції розвитку територіальної організації держави, обґрунтовувати її
ефективну модель.
Анотація навчальної дисципліни :
Дисципліна спеціалізації «Територіальна основа місцевого самоврядування та її
удосконалення» передбачає поглиблене вивчення питань взаємодії державного інтересу в
галузі територіальної організації публічної влади на місцях з інтересом окремих територіальних
громад та їх об’єднань. Актуальність даного спецкурсу обумовлюється новими тенденціями
розвитку систем місцевого самоврядування на рівні окремих адміністративно-територіальних
одиниць, впровадження міжнародно-правових стандартів та переосмислення засад сучасної
регіональної політики та намаганням впроваджувати новий державний курс на тісну
міжнародно-правову співпрацю в напрямку транскордонного та прикордонного співробітництва.

Метою курсу є вивчення базових моделей територіальної організації місцевого
самоврядування, конституційно-правового механізму впровадження адміністративнотериторіальної реформи та тенденцій розвитку територіальної компетенції органів публічної
влади.
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