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Обсяг  
в год. 

Назва та стислий зміст  
лабораторного заняття 

 

Мета роботи 

1 2 3 
       Семестровий модуль 1 

2 Заняття 1. Організація роботи органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування 
Література: основна [2, с. 40-48; 5, с. 101-116], 
додаткова [7, с. 66-78], інформаційні ресурси 
[1-2] 
1. Порядок формування рад. 
2. Постійні та тимчасові комісії ради. 
3. Виконавчий комітет сільської, селищної, 
міської, районної у місті ради. 
4. Відділи, управління та інші виконавчі 
органи сільської, селищної, міської, районної  
у місті ради. 
5. Виконавчий апарат районної, обласної ради. 
 

1. Знати ключові аспекти порядку 
формування рад і постійних  
та тимчасових комісій рад. 
2. Розуміти особливості  
функціонування виконавчого 
комітету сільської, селищної, 
міської, районної у місті ради. 
3. Розглянути сутність 
функціонування відділів, 
управління та інших виконавчих 
органів сільської, селищної, 
міської, районної у місті ради. 
 

2 Заняття 2. Матеріальна основа місцевого 
самоврядування  
Література: основна [1, с. 45-54], додаткова  
[6, с. 77-98; 10, с. 99-115], інформаційні 
ресурси [5-6] 
1. Право комунальної власності. 
2. Участь держави у формуванні доходів 
місцевих бюджетів. 
3. Доходи та видатки місцевих бюджетів. 
 

1. Знати ключові аспекти 
реалізації права комунальної 
власності. 
2. Розуміти основні положення  
участі держави у формуванні 
доходів місцевих бюджетів. 
3. Навчитися використовувати 
доходи та видатки місцевих 
бюджетів. 
 

2 Заняття 3. Фінансова основа місцевого 
самоврядування  
Література: основна [1, с. 85-94], додаткова  
[6, с. 207-218; 10, с. 145-155], інформаційні 
ресурси [5-6] 
1. Збалансування місцевих бюджетів.   
2. Утворення цільових фондів. 
3. Місцеві податки та збори. 
4. Участь органів місцевого самоврядування  
у фінансово-кредитних відносинах. 

 

1. Знати ключові аспекти  
збалансування місцевих бюджетів.  
2. Знати особливості  
утворення цільових фондів. 
3. Навчитися використовувати 
місцеві податки та збори. 
4. Знати особливості участі 
органів місцевого самоврядування  
у фінансово-кредитних 
відносинах. 
 

 

 
 



 2
Продовження таблиці 

 

1 2 3 
       Семестровий модуль 2 

2 Заняття 4. Децентралізація як основний 
напрям реформування місцевого 
самоврядування  
Література: основна [3, с. 225-234], додаткова  
[8, с. 18-28], інформаційні ресурси [3-4] 
1. Базові аспекти та проблеми розуміння 
категорії «децентралізація». 
2. Європейська хартія місцевого 
самоврядування – ключовий орієнтир 
реформування місцевого самоврядування. 
3. Світовий досвід децентралізації  
і розвитку місцевого самоврядування. 
 

1. Розуміти базові аспекти  
та проблеми розуміння категорії 
«децентралізація».  
2. Знати ключовий орієнтир 
реформування місцевого 
самоврядування. 
3. Розглянути тенденції світового 
досвіду децентралізації і розвитку 
місцевого самоврядування. 
 
 

2 Заняття 5. Громадянське суспільство: 
сутність та функції 
Література: основна [1, с. 45-54], додаткова  
[6, с. 77-98; 10, с. 99-115], інформаційні 
ресурси [5-6] 
1. Основні підходи до визначення поняття 
громадянського суспільства.  
2. Основні атрибути (індикатори) 
громадянського суспільства. 
3. Інститути та функції громадянського 
суспільства.  
4. Умови життєздатності громадянського 
суспільства. 

 
 

1. Знати основні підходи  
до визначення поняття  
громадянського суспільства. 
2. Навчитися використовувати  
основні атрибути та індикатори 
громадянського суспільства. 
3. Розглянути сутність  
інститутів та функцій 
громадянського суспільства. 
4. Знати умови життєздатності 
громадянського суспільства. 
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Заняття 6. Моделі громадянських 
суспільств 
Література: основна [1, с. 85-94], додаткова  
[6, с. 207-218; 10, с. 145-155], інформаційні 
ресурси [5-6] 
1. Функціональні моделі громадянського 
суспільства. 
2. Національні особливості громадянських 
суспільств. 
3. Модерна парадигма: становлення  
та розвиток класичної теорії громадянського 
суспільства. 
4. Новітня парадигма: плюралізм відповідей  
на нові виклики.  
 
 

1. Знати функціональні моделі 
громадянського суспільства. 
2. Знати національні особливості 
громадянських суспільств. 
3. Навчитися впроваджувати  
та використовувати модерну 
парадигму.  
4. Навчитися використовувати 
новітню парадигму як плюралізм 
відповідей на нові виклики.  
 

2 Заняття 7. Держава та громадянське 
суспільство 
Література: основна [2, с. 40-48; 5, с. 101-116], 
додаткова [7, с. 66-78], інформаційні ресурси 
[1-2] 
1. Відносини та взаємовплив громадянського 
суспільства та держави. 
 

1. Знати комплекс заходів  
громадянського суспільства  
як підсистеми соціальної системи.  
2. Навчитися використовувати  
соціальні, економічні та політичні 
аспекти громадянського 
суспільства.  
 



 3
2. Громадянське суспільство як підсистема 
соціальної системи. 
3. Соціальні, економічні та політичні аспекти 
громадянського суспільства.  
4. Взаємозв’язок держави, політичного  
та громадянського суспільств.  
5. Структура громадянського суспільства: 
інститути, норми, культура, цінності.  
 

3. Розуміти основи взаємозв’язку 
держави, політичного та 
громадянського суспільств.  
4. Знати структуру громадянського 
суспільства. 
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