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      СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
   МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ  

     ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні положення місцевого самоврядування 
Лекція № 1. Загальні положення місцевого самоврядування 

         Література: основна [2; 5], додаткова [7], інформаційні ресурси [1-2] 
1.1. Основні принципи формування системи місцевого самоврядування. 
1.2. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування.  
1.3. Органи самоорганізації населення.  
1.4. Організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядуван-

ня. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організаційно-правова основа місцевого самовряду-
вання 

Лекція № 2. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих орга-
нів  

Література: основна [2; 5], додаткова [7], інформаційні ресурси [1-2] 
2.1. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. 
2.2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. 
2.3. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів. 
2.4. Питання, які вирішуються районними та обласними радами на їх пленарних засі-

даннях. 
Лекція № 3. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
Література: основна [2; 5], додаткова [7], інформаційні ресурси [1-2] 
3.1. Порядок формування рад. 
3.2. Постійні та тимчасові комісії ради. 
3.3. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради. 
3.4. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної 

у місті ради. 
3.5. Виконавчий апарат районної, обласної ради. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Матеріальна та фінансова основа місцевого самовряду-

вання  
Лекція № 4. Матеріальна основа місцевого самоврядування  

         Література: основна [1], додаткова [6; 10], інформаційні ресурси [5-6] 
4.1. Право комунальної власності. 
4.2. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів. 
4.3. Доходи та видатки місцевих бюджетів. 
Лекція № 5. Фінансова основа місцевого самоврядування  

         Література: основна [1], додаткова [6; 10], інформаційні ресурси [5-6] 
5.1. Збалансування місцевих бюджетів.   
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5.2. Утворення цільових фондів. 
5.3. Місцеві податки та збори. 
5.4. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Гарантії місцевого самоврядування 
Лекція № 6. Гарантії місцевого самоврядування 

         Література: основна [4], додаткова [8], інформаційні ресурси [5-6] 
6.1. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб. 
6.2. Підзвітність місцевих державних адміністрацій районним та обласним радам. 
6.3. Обов’язковість вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування 
Лекція № 7. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

         Література: основна [4], додаткова [8], інформаційні ресурси [5-6] 
7.1.Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед тери-

торіальними громадами.  
7.2.Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед держа-

вою. 
7.3.Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юри-

дичними та фізичними особами. 
7.4. Дострокове припинення повноважень ради, голови та органів самоорганізації насе-

лення. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Децентралізація як основний напрям реформування 

місцевого самоврядування  
Лекція № 8. Децентралізація як основний напрям реформування місцевого самовря-

дування  
Література: основна [3], додаткова [8], інформаційні ресурси [3-4] 
8.1. Базові аспекти та проблеми розуміння категорії «децентралізація». 
8.2. Європейська хартія місцевого самоврядування – ключовий орієнтир реформування 

місцевого самоврядування. 
8.3. Світовий досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування. 
 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ЙОГО  

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ДЕРЖАВА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Громадянське суспільство: сутність та функції 
Лекція № 9. Громадянське суспільство: сутність та функції 
Література: основна [2; 5], додаткова [7], інформаційні ресурси [1-2] 
9.1. Основні підходи до визначення поняття громадянського суспільства.  
9.2. Основні атрибути (індикатори) громадянського суспільства. 
9.3. Інститути та функції громадянського суспільства.  
9.4. Умови життєздатності громадянського суспільства. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Теорія громадянського суспільства у світовій політич-

ній думці 
Лекція № 10. Теорія громадянського суспільства у світовій політичній думці 
Література: основна [2; 5], додаткова [7], інформаційні ресурси [1-2] 
10.1. Ідеї Античності про громадянськість та свободу. 
10.2. Цінності громадянського суспільства в працях середньовічних мислителів. 
10.3. Епоха Відродження та ідеї громадянського суспільства. 
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10.4. Громадянське суспільство у політичних ідеологіях: лібералізм, соціал-демократія.  
10.5. Місце громадянського суспільства у ідеологіях переходу до демократії.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. Моделі громадянських суспільств 
Лекція № 11. Моделі громадянських суспільств 
Література: основна [2; 5], додаткова [7], інформаційні ресурси [1-2] 
11.1. Функціональні моделі громадянського суспільства. 
11.2. Національні особливості громадянських суспільств. 
11.3. Модерна парадигма: становлення та розвиток класичної теорії громадянського су-

спільства. 
11.4. Новітня парадигма: плюралізм відповідей на нові виклики.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10. Держава та громадянське суспільство  
Лекція № 12. Держава та громадянське суспільство 

         Література: основна [1], додаткова [6; 10], інформаційні ресурси [5-6] 
12.1. Відносини та взаємовплив громадянського суспільства та держави. 
12.2. Громадянське суспільство як підсистема соціальної системи. 
12.3. Соціальні, економічні та політичні аспекти громадянського суспільства.  
12.4. Взаємозв’язок держави, політичного та громадянського суспільств.  
12.5. Структура громадянського суспільства: інститути, норми, культура, цінності.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11. Громадянське суспільство та демократія 
Лекція № 13. Громадянське суспільство та демократія  
Література: основна [4], додаткова [8], інформаційні ресурси [5-6] 
13.1. Демократія як система збалансування сил та інтересів. 
13.2. Права та відповідальність громадянина. 
13.3. Права людини та представницькі інститути демократії. 
13.4. Методи й механізми захисту прав людини.  
13.5. Інститут Уповноваженого з захисту прав людини.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 12. Політичні аспекти діяльності громадських організацій 

у демократичному суспільстві: теорія та практика 
Лекція № 14. Громадянське суспільство, соціальний капітал і політична участь 
Література: основна [4], додаткова [8], інформаційні ресурси [5-6] 
14.1. Публічна сфера як сфера громадської відкритості.  
14.2. Типи громад та громадське самоврядування.  
14.3. Сучасні форми самоорганізації населення та їх взаємодія з державою.  
14.4. Культурний, символічний та соціальний капітали.  
Лекція № 15. Юридичний статус громадських організацій 
Література: основна [3], додаткова [8], інформаційні ресурси [3-4] 
15.1. Громадянське суспільство як мережа громадських організацій. 
15.2. Функції та види громадських організацій. 
15.3. Ознаки громадських організацій. 
15.4. Міжнародні громадські організації та їх вплив на функціонування громадянського 

суспільства. 
15.5. Групи інтересів та їх співвідношення із громадськими організаціями.  
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