ЕВОЛЮЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Тип дисципліни: ______________нормативна______________________ Семестр: _2_
(вибіркова, нормативна )

Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин - _90__ (кредитів ЄКТС - 3_);
аудиторні години - 32_ (лекції - 16 , практичні - , семінарські - 16,
лабораторні - )
самостійна робота – 58 годин.
Лектор: _Кобилецький М.М.

Результати навчання:
знати:
закономірності та особливості становлення та розвитку місцевого самоврядування в
Україні;
зміст найважливіших нормативних актів;
учбову програму з відповідного спецкурсу;
місцеве самоврядування в Україні в період Галицько-Волинської держави та Київської Русі;
місцеве самоврядування в Україні в період Литовсько-Руської держави;
міське самоврядування за магдебурзьким правом;
місцеве самоврядування в Козацько-Гетьманській державі;
місцеве самоврядування на українських землях в складі Австрії та Австро-Угорщини;
місцеве самоврядування на українських землях в складі Російської імперії;
місцеве самоврядування в Україні в період відновлення української державності (1917 –
1920 рр.);
місцеве самоврядування в Україні в складі іноземних держав (Річ Посполита,
Чехословаччина, Румунія).

вміти:
- аналізувати історичні джерела права (ІХ – ХХ ст.), робити власні висновки і
узагальнення набутого історико-правового досвіду з метою удосконалення чинного законодавства
України про місцеве самоврядування;
- аналітично мислити, самостійно систематизувати матеріал з даного спецкурсу;
- орієнтуватися у нормативному матеріалі, знайти джерела місцевого самоврядування в
Україні в українській та іноземній літературі;
- дати характеристику важливих державно-правових і політичних умов в Україні, так і в
окремих визначених державах.

Анотація навчальної дисципліни: Еволюція місцевого самоврядування в Україні вивчає
розвиток місцевого самоврядування на різних етапах історії української державності та права. Курс
має на меті удосконалення місцевого самоврядування сучасної Української держави з
врахуванням історичного досвіду самоврядування України.
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