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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Державне будівництво та місцеве самоврядування 

України» посідає важливе місце у системі підготовки майбутніх фахівців-

юристів. В Україні здійснюється повномасштабна політична реформа, 

спрямована у тому числі й на розвиток демократичних засад у формуванні й 

діяльності інститутів державної влади та місцевого самоврядування. Одночасно 

має бути вирішене питання підвищення ефективності та економічності 

функціонування системи публічної влади в умовах її детермінованості волею 

народу і конституційними приписами. Йдеться не стільки про структурні зміни, 

скільки про підвищення функціональної результативності роботи державного 

апарату та системи місцевого самоврядування.  
Державне будівництво та місцеве самоврядування України викладається 

студентам 4 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ протягом семестру. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування України – важливе 
міждисциплінарне поле в середині системи суспільних наук. Його увага 
зосереджена на безумовному пріоритеті прав і свобод людини в діяльності 
органів публічної влади. Центральна галузева юридична дисципліна – 
конституційне право – закріплює основоположні начала організації і діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування, тому наука 
конституційного права використовує багато категорій і понять, які входять до 
наукового апарату державного будівництва та місцевого самоврядування 
України. Державне будівництво та місцеве самоврядування України щільно 
взаємопов'язане з іншими дисциплінами як публічно-правового 
(адміністративне, фінансове право), так і приватноправового (цивільне, 
земельне, господарське право) циклу.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Державне будівництво та 
місцеве самоврядування України» є підготовка на високому професійному рівні 
правознавців та фахівців в галузі державного будівництва та місцевого 
самоврядування на базі широкого використання останніх досягнень вітчизняної 
та зарубіжної правової науки та практики з метою вирішення завдань правового 
регулювання суспільних відносин в сфері державного будівництва та місцевого 
самоврядування. 

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню 

під час вивчення дисципліни: 

– основи організації та функціонування органів публічної влади;  

– специфіка сучасного державного ладу;  

– визнання та гарантування місцевого самоврядування; 

– порядок організації і проведення місцевих виборів та референдумів 

як форми безпосередньої демократії у системі місцевого самоврядування; 

правовий статус територіальних громад тощо 
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Самостійна та індивідуальна робота – це робота студентів, яка 
планується та виконується по завданню і при методичному керівництві 
викладача, але без його безпосередньої участі. Викладач лише організовує 
пізнавальну діяльність студентів, а студенти самі здійснюють пізнання. 

Самостійна та індивідуальна робота студента є основним засобом 
оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 
завдань. 

Самостійната індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни 
«Конституційне право України» спрямована на забезпечення: 

 системність знань та засобів навчання; 

 володіння розумовими процесами; 

 мобільність і критичність мислення; 

 володіння засобами обробки інформації; 

 здібність до творчої праці. 
 

Основними функціями самостійної та індивідуальнї роботи 
студентів є:  

 пізнавальна функція – визначається засвоєнням студентом 

систематизованих знань з дисциплін; 

 самостійна функція – формування вмінь і навиків, самостійного їх 

оновлення і творчого застосування; 

 прогностична функція – вмінням студента вчасно передбачати й 

оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання; 

 коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою 

діяльність; 

 виховна функція – формування самостійності як риси характеру. 

 

Основними принципами організації самостійної та індивідуальнї 

роботи студентів є:  

 принцип інтерактивності, що визначає необхідність 

співробітництва студентів та обміну інформацією не тільки з 

викладачем, але і з іншими студентами; 

 принцип індивідуалізації навчання, що виявляється в обліку 

викладачем індивідуальних психологічних особливостей студента при 

здійсненні педагогічного забезпечення самостійної роботи; 

 принцип регламентації навчання, що відображає необхідність 

вибору стратегії навчання і планування організації самостійної та 

індивідуальної роботи студента (що включає методичні розробки по 

самостійній роботі студентів); 

 принцип опори на базові знання та вміння, що передбачає наявність 

у студента мінімальних навичок роботи з технічними засобами, а 

також уміння раціонально використовувати вільний час для 

організації самостійної та індивідуальної роботи; 



6 

 принцип випереджального навчання, що забезпечує спрямованість 

самостійної та індивідуальної роботи на активізацію, розвиток 

розумової діяльності студента, формування здатності самостійно 

прогнозувати, вибирати і вирішувати дидактичні завдання, здобувати 

знання у співпраці з іншими студентами, з даної дисципліни; 

 принцип зворотного зв'язку, що дозволяє своєчасно обговорювати та 

корегувати проблемні питання по даній дисципліни; 

 принцип науковості, що дозволяє вирішувати поставлені завдання на 

сучасному рівні наукових знань; 

 принцип наочності, що передбачає представляти інформацію в 

доступному вигляді; 

 принцип зв'язку теорії з практикою, що надає можливість 

вирішувати ситуаційні задачі; 

 принцип доступності і посильності самостійної та індивідуальної 

роботи; 

 принцип обліку трудомісткості навчальної дисциплни і 

оптимального планування самостійної та індивідуальної роботи; 

 принцип міцності засвоєння знань. 
 

Контроль самостійної та індивідуальнї роботи студентів включає: 

 перевірку мультимедійних презентацій; 

 перевірку схем; 

 перевірку рефератів; 

 перевірку творчого завдання; 

 відповіді на тестові питання; 

 виконання практичних завдань; 

 перевірку словникової роботи; 
 перевірку конспекту. 

 

Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для 

успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і 

завдань, що сприяють формуванню цих рис: 

– самостійність; 

– організованість; 

– творчий підхід; 

– дисциплінованість; 

– креативність. 

Методичні рекомендації для підготовки самостійних та індивідуальних 

робіт з навчальної дисципліни «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування України» розраховані на студентів факультету заочного 

навчання цивільних осіб. 
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ТЕМА 1. ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО 

ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК НАУКА 

І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В СИСТЕМІ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Поняття та система державного будівництва та місцевого самоврядування 

України, її об’єкт, предмет, ознаки. 

 Місце державного будівництва та місцевого самоврядування в системі 

національного права України. 

 Державне будівництво та місцеве самоврядування України як навчальна 

дисципліна: поняття, система, функції. 

 

II. Скласти схеми: 

 Ознаки науки державного будівництва та місцевого самоврядування в 

Україні. 

 Методи правового регулювання державного будівництва та місцевого 

самоврядування в Україні. 

 Види джерел науки державного будівництва та місцевого самоврядування 

в Україні. 

 Система державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні 

як навчальної дисципліни. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Державне будівництво та місцеве самоврядування України: стан, 

тенденції». 

 «Місце та значення державного будівництва та місцевого самоврядування у 

вітчизняній науці». 

 «Наука державного будівництва та самоврядування України: перспективи 

розвитку». 

 «Місцеве самоврядування як суб’єкт конституційних правовідносин». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури 

та підготувати анотацію): 

 Джерела державного будівництва та місцевого самоврядування: поняття, 

види та їх характеристика. 

 Джерела міжнародного права в системі державного будівництва та місцевого 

самоврядування в Україні. 
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V. Вирішити тестові завдання: 

1. Державне будівництво і місцеве самоврядування можна розглядати в 

різних аспектах: 

а) як категорію державознавства, як науку та навчальну дисципліну, як 

певну сферу діяльності державних та самоврядних інституцій; 

б) як категорію державознавства, як навчальну дисципліну, як певну сферу 

діяльності державних та самоврядних інституцій; 

в) як науку та навчальну дисципліну, як певну сферу діяльності державних 

та самоврядних інституцій; 

г) як науку та навчальну дисципліну; 

д) як науку, як певну сферу діяльності державних та самоврядних 

інституцій. 

 

2. Встановлюючи загальне поняття державного будівництва і місцевого 

самоврядування як державознавчої категорії, слід зазначити, що воно 

пов'язане перш за все: 

а) з державним механізмом та системою місцевого самоврядування; 

б) з процесом формування, існування й розвитку системи публічної влади 

в суспільстві, 

в) з удосконаленням внутрішньої структури та порядку функціонування 

самого механізму публічної влади; 

г) із динамічним аспектом організації публічної влади, тобто з діями 

владних інституцій, посадових осіб щодо впровадження у практику основних 

ідей, засад державної організації політичного управління суспільством, 

вироблених на певному історичному етапі під впливом різноманітних факторів; 

д) з організацією політичного управління суспільством. 

 
3. Державне будівництво і місцеве самоврядування» охоплює, власне, увесь 

процес формування, існування й розвитку системи публічної влади в 
суспільстві, цей процес поєднує владновпорядковуючий, цілеспрямований вплив 
на суспільство (зовнішньо організаційний аспект) з удосконаленням 
внутрішньої структури та порядку функціонування самого механізму публічної 
влади (внутрішньо організаційний аспект), це: 

а) поняття «державне будівництво»; 
б) поняття «місцеве самоврядування»; 
в) трактування терміна «державне будівництво і місцеве самоврядування»; 
г) принципи державного будівництва і місцевого самоврядування; 
д) елементи державного будівництва і місцевого самоврядування. 
 
4. Елементом державного будівництва та місцевого самоврядування як 

категорії державознавства за вузьким значенням є: 
а) засади організації і функціонування публічної влади; 
б) системно-структурна організація органів публічної влади; 
в) основні форми і методи діяльності органів публічної влади; 
г) суб’єкти, які здійснюють перетворення; 
д) етапи розвитку державних та самоврядних інституцій. 
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5. Якщо розглядати «державне будівництво і місцеве самоврядування» як 

процес формування, існування та розвитку державного механізму та системи 

місцевого самоврядування, тобто у широкому значенні, то його складовими 

будуть: 

а) засади організації і функціонування публічної влади, у тому числі й 

засади здійснення перетворень щодо встановлення різних моделей організації 

влади; суб'єкти, які здійснюють перетворення; етапи розвитку державних та 

самоврядних інституцій; порядок організації і проведення виборів чи порядок 

призначення відповідних посадових осіб у країні; системно-структурна 

організація органів публічної влади; 

б) засади організації і функціонування публічної влади; суб'єкти, які 

здійснюють перетворення; етапи розвитку державних та самоврядних 

інституцій; порядок організації і проведення виборів чи порядок призначення 

відповідних посадових осіб у країні; системно-структурна організація органів 

публічної влади; 

в) суб'єкти, які здійснюють перетворення; етапи розвитку державних та 

самоврядних інституцій; порядок організації і проведення виборів чи порядок 

призначення відповідних посадових осіб у країні; системно-структурна 

організація органів публічної влади; 

г) засади організації і функціонування публічної влади, у тому числі й 

засади здійснення перетворень щодо встановлення різних моделей організації 

влади; суб'єкти, які здійснюють перетворення; етапи розвитку державних та 

самоврядних інституцій; порядок організації і проведення виборів чи порядок 

призначення відповідних посадових осіб у країні; 

д) засади організації і функціонування публічної влади; системно-

структурна організація органів публічної влади. 

 

6. Засади організації і функціонування публічної влади, як елементи змісту 

державного будівництва та місцевого самоврядування, надають можливість: 

а) визначити авторитаризм чи демократизм, колегіальність чи 

єдиноначальство владних структур; 

б) визначити рівень реалізації принципу народного суверенітету, розвитку 

громадянського суспільства; 

в) зробити висновок щодо ціннісних орієнтацій, ідей, концепцій, підходів, 

які були закладені в основу організації влади; 

г) визначити авторитаризм чи демократизм, колегіальність чи 

єдиноначальство владних структур, рівень реалізації принципу народного 

суверенітету, розвитку громадянського суспільства; 

д) визначити рівень розвитку громадянського суспільства. 
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7. Суб'єкти як елементи змісту державного будівництва і місцевого 

самоврядування в широкому значенні, які включені у процес здійснення 

перетворень державного механізму та системи місцевого самоврядування, 

надають можливість: 

а) визначити авторитаризм чи демократизм, колегіальність чи 

єдиноначальство владних структур, рівень реалізації принципу народного 

суверенітету, розвитку громадянського суспільства; 

б) визначити рівень розвитку громадянського суспільства; 

в) зробити висновок щодо ціннісних орієнтацій, ідей, концепцій, підходів, 

які були закладені в основу організації влади; 

г) визначити авторитаризм чи демократизм владних структур; 

д) визначити рівень реалізації принципу народного суверенітету. 

 

8. Етапи розвитку державних та самоврядних інституцій надають 

можливість виявити: 

а) становлення і функціонування владних інститутів; 

б) задекларовані принципи та реальну практику перетворень, що 

здійснюються у країні; 

в) зміни у механізмі публічної влади; 

г) процедури формування та ротації органів і посадових осіб публічної 

влади; 

д) домінуючі тенденції розвитку організації влади, проаналізувати чинники 

наступництва і змін у механізмі публічної влади. 

 

9. На підставі даних про домінуючі тенденції розвитку організації влади, 

проаналізувавши фактори наступництва і змін у механізмі публічної влади 

можна:  

а) узагальнити досвід становлення і функціонування владних інститутів, 

порівняти задекларовані принципи та реальну практику перетворень, що 

здійснюються у країні; 

б) порівняти задекларовані принципи та реальну практику перетворень, що 

здійснюються у країні; 

в) узагальнити досвід становлення і функціонування владних інститутів; 

г) визначити рівень розвитку громадянського суспільства; 

д) зробити висновок щодо ціннісних орієнтацій, ідей, концепцій, підходів, 

які були закладені в основу організації влади. 

 

10. Говорячи про державне будівництво і місцеве самоврядування як 

процес формування державного механізму та системи місцевого 

самоврядування, слід враховувати і такий елемент, як: 

а) суб'єкти, які включені у процес здійснення перетворень державного 

механізму та системи місцевого самоврядування; 

б) порядок організації і проведення виборів чи призначення відповідних 

посадових осіб у країні; 

в) засади організації і функціонування публічної влади; 
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г) засади здійснення перетворень щодо встановлення різних моделей 

організації влади; 

д) системно-структурна організація органів публічної влади. 

 

11. Порядок організації і проведення виборів чи призначення відповідних 

посадових осіб у країні дає підстави зробити висновок: 

а) про задекларовані принципи та реальну практику перетворень, що 

здійснюються у країні; 

б) про рівень реалізації принципу народного суверенітету; 

в) про рівень розвитку громадянського суспільства; 

г) про технологію набуття і передачі владних повноважень, процедури 

формування та ротації органів і посадових осіб публічної влади; 

д) централізацію чи децентралізацію державного апарату. 

 

12. Джерелом державного будівництва та місцевого самоврядування є: 

а) судові прецеденти; 

б) матеріали практики діяльності органів державної влади; 

в) праці студентів-юристів; 

г) висновки експерта; 

д) договори та угоди. 

 

13. Джерелами, що відносять до матеріалів практики діяльності органів 

публічної влади є: 

а) протоколи; 

б) Конституція України; 

в) монографії; 

г) наукові статті; 

д) закони України. 

 

14. Основним напрямом здійснення державного будівництва і місцевого 

самоврядування в Україні є: 

а) подальша деконцентрація та децентралізація публічної влади; 

б) засади організації і функціонування публічної влади; 

в) порядок організації та проведення виборів чи порядок призначення 

посадових осіб в країні; 

г) відносини, що виникають у процесі взаємодії органів публічної влади 

між собою, іншими елементами політичної системи та правоохоронним 

органами; 

д) системно-структурна організація органів публічної влади. 
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15. Наука державного будівництва і місцевого самоврядування, яка, 

спираючись на досягнення інших загальнотеоретичних суспільних та 

юридичних наук, усебічно вивчає: 

а) питання організації й діяльності органів публічної влади, що дає змогу 

синтезувати політичний, історичний, юридичний, економічний, соціальний 

підходи до аналізу проблематики і успішно вирішувати практичні завдання у 

процесі державотворення; 

б) структурно-інституційну організацію органів публічної влади в аспекті 

певних соціальних процесів; 

в) вплив політичних факторів на процес державного будівництва і 

місцевого самоврядування; 

г) державу в контексті загальних закономірностей розвитку при-роди, 

суспільства, буття й мислення; 

д) різноманітні суспільні відносини. 

 

16. При формуванні, функціонуванні й реформуванні публічної влади 

виникають різноманітні суспільні відносини, які структурно складаються з 

таких елементів: 

а) суб'єктів і об'єктів; 

б) суб'єктів, об'єктів і змісту; 

в) суб'єктів, об'єктів і об'єктивної сторони; 

г) суб'єктів, об'єктів і суб'єктивної сторони; 

д) суб'єктів і суб'єктивної сторони. 

 

17. Суб'єктами суспільних відносин, які виникають при формуванні, 

функціонуванні й реформуванні публічної влади є: 

а) народ та територіальні громади; 

б) народ та органи державної влади; 

в) органи державної влади та місцевого самоврядування; 

г) територіальні громади, народ та органи державної влади; 

д) народ, територіальні громади, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також інститути громадянського суспільства. 

 

18. Об’єктом суспільних відносин, які виникають при формуванні, 

функціонуванні й реформуванні публічної влади не є: 

а) система інститутів публічної влади; 

б) державний механізм і система місцевого самоврядування; 

в) народ, територіальні громади, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також інститути громадянського суспільства; 

г) система місцевого самоврядування; 

д) механізм місцевого самоврядування. 
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19. Наука державного будівництва і місцевого самоврядування є 

складовою частиною системи юридичних наук, яка у свою чергу входить до 

системи: 

а) галузевих юридичних наук; 

б) суспільних наук; 

в) гуманітарних наук; 

г) соціальних наук; 

д) юридичних наук. 

 

20. Система науки державного будівництва і місцевого самоврядування 

являє собою: 

а) суспільні відносини, які складаються у процесі організації й діяльності 

органів публічної влади; 

б) процес існування та розвитку, формування системи органів публічної 

влади в суспільстві; 

в) внутрішньо взаємопов'язану, логічно побудовану структуру розміщення 

наукового матеріалу, обумовлену специфікою її предмета; 

г) складний комплекс відносин, передбачений Конституцією і законами 

України; 

д) комплексне, поглиблене вивчення системно-структурної організації 

органів публічної влади, їх організаційних та діяльнісних аспектів з 

урахуванням теоретичних і практичних надбань. 

 

VІ. Словникова робота: 

державне будівництво, місцеве самоврядування, предмет регулювання 

державного будівництва та самоврядування, метод регулювання державного 

будівництва та самоврядування, конституційна (політична) реформа, 

державотворення, державна ідеологія, джерела науки «Державне будівництво 

та самоврядування України», система державного будівництва та 

самоврядування, методологія науки «Державне будівництво та 

самоврядування України», загальнонаукові методи, конкретні метол, метод 

системного підходу до вивчення предмета науки, метод історичного підходу, 

формально-логічний метод, метод нормативно-логічного аналізу, 

статистичний метод, метод соціологічних досліджень, метод порівняння, 

метод моделювання, метод експерименту, метод прогнозування, «Державне 

будівництво та самоврядування України» як навчальна дисципліна 
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ТЕМА 2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Поняття, ознаки, структура, особливості конституційного ладу України. 

 Поняття, принципи, ознаки державного ладу України. 

 Поняття, ознаки, принципи суспільного ладу України. 

 

II. Скласти схеми: 

 Поняття, ознаки, структура конституційного ладу України. 

 Система гарантій конституційного ладу України. 

 Державний лад України: теоретичні та практичні засади. 

 Об’єктні функції держави. 

 Принципи суспільного ладу України. 

 Парламентарна форма державного правління: особливості та видові ознаки. 

 Правові основи розвитку громадянського суспільства в Україні. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Економічна система України: конституційно-правові засади». 

 «Соціальна система: сучасний стан». 

 «Сучасні функції Української держави». 

 «Співвідношення природного і позитивного права та розвиток правової 

держави». 

 «Абсолютність і обмеженість суверенітету держави». 

 «Проблеми регулювання принципів правової держави в Україні та шляхи їх 

вирішення». 

 «Регламентація політичної функції держави в конституційному законодавстві 

України». 

 «Реалізація принципу верховенства права у сучасній Україні». 

 «Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу 

України». 

 «Правове обмеження державної влади – необхідна передумова стабільності 

конституційного ладу». 

 «Реалізація демократії як принципу конституціоналізму в Європейському 

Союзі». 

 «Західноєвропейський досвід соціальної держави». 
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IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури 

та підготувати анотацію): 

 Реалізація принципу верховенства права у сучасній Україні. 

 Правові основи розвитку громадянського суспільства в Україні. 

 Політична система сучасної України: становлення, розвиток та особливості. 

 Проблема меж державної влади в умовах формування громадянського 

суспільства. 

 Демократія як форма політичного режиму. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Відповідно до ст. 1 чинної Конституції України: 

а) Україна є суверенна і світська, соціальна, правова держава;  

б) Україна є світська і незалежна, суверенна і соціальна, правова і 

демократична держава; 

в) Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава; 

г) Україна є суверенна і незалежна, демократична, правова держава; 

д) Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова і 

світська держава. 

 

2. Світська держава – це: 

а) держава, яка вільна у міжнародних зносинах; 

б) держава, у якій гарантуються права і свободи людини і громадянина; 

в) держава, у якій є взаємовідповідальність людини і громадянина; 

г) держава, у якій церква і релігія відокремлені від держави; 

д) держава, у якій її голова є водночас і головою церкви. 

 

3. Стаття 2 Конституції України закріплює, що:  

а) Україна є унітарною державою; 

б) Україна є республікою; 

в) Україна є змішаною республікою; 

г) Україна є демократичною державою; 

д) Україна є президентської республікою. 

 

4. До основних ознак держави не належить: 

а) державна влада; 

б) територія; 

в) суверенітет; 

г) внутрішні справи держави; 

д) апарат примусу. 
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5. Декларація про державний суверенітет України складається: 

а) з преамбули та 10 розділів; 

б) з 12 розділів та прикінцевих положень; 

в) з 8 розділів та перехідних положень; 

г) з преамбули, 11 розділів та перехідних положень; 

д) з 5 розділів. 

 

6. До загальних принципів конституційного ладу України не належить: 

а) системність; 

б) наступність; 

в) централізованість; 

г) програмний характер; 

д) гарантованість.  

 

7. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні згідно із ст. 5 

Конституції України є:  

а) народ України; 

б) Верховна Рада України; 

в) Президент України; 

г) органи місцевого самоврядування; 

д) територіальна громада.  

 

8. Політичний плюралізм – це: 

а) свобода слова і думки; 

б) цензура заборонена; 

в) функціонування у державі лише однієї політичної партії; 

г) багатоманітність у політичній сфері суспільства; 

д) багатоманітність форм власності. 

 

9. Формою власності, що не закріплена Конституцією України є: 

а) державна власність; 

б) комунальна власність; 

в) приватна власність; 

г) колективна власність; 

д) власність Українського народу. 

 

10. Відповідно до Конституції України закон України набуває чинності: 

а) одразу після оприлюднення в офіційному джерелі; 

б) через 15 днів з дня прийняття; 

в) після підписання Президентом України; 

г) через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення; 

д) через 15 днів з дня його офіційного опублікування. 
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11. Одним з передбачених Конституцією України інститутів системи 

«стримувань та противаг» є: 

а) охорона особи з боку судової влади;  

б) право громадян обирати органи місцевого самоврядування; 

в) право вето Президента України на законопроект, прийнятий Верховною 

Радою України; 

г) право Президента України на безпосереднє керівництво державою; 

д) призначення всеукраїнського референдуму.  

 

12. До гарантів конституційного ладу не належить: 

а) засоби масової інформації; 

б) міжнародні організації; 

в) територіальні громади та органи місцевого самоврядування; 

г) політичні партії і громадські організації; 

д) міжнародні договори.  

 

13. До нормативно-правових актів, які складають систему комплексного 

інституту законодавства про механізм Української держави належать: 

а) Конституція України; закони; кодифіковані акти галузевого 

законодавства; підзаконні акти; міжнародні договори, ратифіковані Верховною 

Радою України; 

б) Конституція України, кодекси, закони; 

в) закони, кодифіковані акти галузевого законодавства, підзаконні акти; 

г) кодифіковані акти галузевого законодавства, підзаконні акти, міжнародні 

договори, релігійні тексти; 

д) Конституція України, закони, кодифіковані акти галузевого 

законодавства. 

 

14. До центральних органів державної влади України не входять: 

а) міністерства; 

б) державні комітети; 

в) місцеві державні адміністрації; 

г) органи центральної виконавчої влади зі спеціальним статусом; 

д) урядові органи. 

 

15. Конституційно регламентовані, загальні, об’єктивно необхідні напрями 

й види внутрішньої та зовнішньої діяльності держави для досягнення відповідних 

цілей шляхом реалізації основних завдань на конкретному історичному етапі 

розвитку, які виражають сутність та соціальне призначення держави – це: 

а) функції політичної системи суспільства; 

б) функції Української держави; 

в) функції органів місцевого самоврядування; 

г) методи державної діяльності; 

д) форми державної діяльності. 
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16. До функцій Верховної Ради України не належить: 

а) представницька функція; 

б) виконавча функція; 

в) контрольна функція; 

г) фінансова функція; 

д) установча функція. 

 

17. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від 

імені Верховної Ради України здійснює: 

а) Комітет з питань державних коштів України; 

б) Президент України; 

в) Національний банк України; 

г) Рахункова палата; 

д) Міністр фінансів. 

 

18. Розробляє основні засади грошово-кредитної політики України та 

здійснює контроль за її проведенням: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Рахункова палата; 

в) Рада Національного банку України; 

г) Верховна Рада України; 

д) Міністр кредитної політики. 

 

19. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною 

Радою України на період: 

а) з 1 січня по 31 грудня; 

б) з 1 лютого по 31 січня; 

в) з 1 вересня по 31 серпня;  

г) з 1 листопада по 31 жовтня; 

д) з 1 травня по 31 квітня.  

 

20. Система самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і 

відносин, що забезпечують умови для реалізації приватних інтересів і потреб 

індивідів і колективів, для життєдіяльності соціальної і духовної сфер, їх 

відтворення й передачі від покоління до покоління – це: 

а) суспільство; 

б) політична партія; 

в) громадське об’єднання; 

г) громадянське суспільство; 

д) політична система суспільства. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання, 

підписане 43 народними депутатами, щодо офіційного тлумачення ст. 8 

Конституції України. У поданні зазначалося, що «хоча в ч. 1 ст. 8 Конституції 

України проголошено принцип верховенства права, однак у ч. 2 закріплено 

принцип юридичного верховенства Конституції України. А оскільки, як 

записаного в Преамбулі, Конституція України – це Основний Закон, то 

фактично в Україні діє принцип верховенства закону, а не верховенства права». 

На підставі такого аналізу ст. 8 Основного Закону народні депутати вимагали 

від Конституційного Суду України офіційно визнати, що наведене 

конституційне положення слід розуміти як верховенство закону. 

Складіть і обґрунтуйте проект відповідного рішення Конституційного 

Суду України. 

 

Практичне завдання №2 

На парламентських слуханнях, присвячених удосконаленню системи 

організації державної влади, народний депутат З. наголосив: що оскільки у ст. 6 

Конституції України закріплено, що державна влада здійснюється на засадах її 

поділу на законодавчу, виконавчу і судову (а це положення відносять до основ 

конституційного ладу), то існування в Україні інших органів державної влади 

Основний Закон не передбачає. Саме тому з метою забезпечення стабільності 

конституційного ладу України необхідно терміново ліквідувати всі державні 

органи, які не належать до жодної з гілок державної влади, передбачених ст. 6, 

передавши їх владні повноваження легітимним органам. 

Проаналізуйте таку пропозицію народного депутата. Про які органи 

влади може йти мова? 

 

Практичне завдання №3 

Дайте визначення нижче наведеним термінам та встановіть посилаючись 

на конкретні статті, які з них отримали своє закріплення у Конституції України, 

а зміст яких лише розкривається у конституційних положеннях? Завдання 

виконується письмово у формі таблиці: 

а) конституційний лад; 

б) українська нація; 

в) населення; 

г) корінні народи; 

ґ) національні інтереси; 

д) правоохоронні органи; 

е) державний суверенітет;  

є) плюралізм; 

ж) територіальна цілісність; 

з) гуманізм; 

и) український народ;  

і) цензура. 
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Практичне завдання №4 

Сто шістдесят народних депутатів України подали до Верховної Ради 

України законопроект про внесення змін до Конституції України, основний 

зміст якого полягав у зміні існуючої форми державного правління України з 

президентсько-парламентської на парламентську республіку. У головному 

комітеті, якому було доручено підготовку до розгляду питання про включення 

поданого законопроекту до порядку денного сесії парламенту, дійшли 

висновку, що у порушеному аспекті не можливо змінити форму державного 

правління без внесення змін до розділів, котрі визначають основні засади 

конституційного ладу України, внесення змін до яких має іншу процедуру 

розгляду та прийняття. Виходячи з цього було прийнято рішення про не 

включення до порядку денного сесії ВРУ даного законопроекту та повернення 

його на доопрацювання. 

Які розділи Конституції України визначають засади конституційного 

ладу України? Чи можливо без внесення до них змін, змінити форму 

державного правління з президентсько-парламентської на парламентську 

республіку? Чи можна це вважати актом зміни конституційного ладу 

України? 

 

VІІ. Словникова робота: 

конституційний лад України, принципи конституційного ладу, демократія, 

демократична держава, правова держава, соціальна держава, світська 

держава, громадянське суспільство, політичний плюралізм, ідеологічний 

плюралізм, економічний плюралізм, верховенство права, верховенство закону, 

гарантії конституційного ладу, нормативно-правові гарантії конституційного 

ладу, організаційно-правові гарантії конституційного ладу, гаранти 

конституційного ладу України, державний лад України, принципи державного 

ладу, суверенітет, державний суверенітет, національний суверенітет, форма 

держави, механізм держави, державний апарат, функції держави, об’єктні 

функції держави, технологічні функції держави, система державних органів, 

державний орган, суспільний лад України, принципи суспільного ладу, система 

суспільного ладу України, політична система суспільства, суб’єкти політичної 

системи, політичні партії, громадські об’єднання, економічна система 

суспільства, власність, форми власності, підприємницька діяльність, 

фінансова система, податки, бюджетний процес, банківська система, 

соціальна система суспільства, соціальне забезпечення, духовно-культурна 

система суспільства, релігійні організації. 
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ТЕМА 3. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Поняття, принципи та система територіального устрою України. 

Конституційне закріплення форми державного устрою як відносно 

децентралізованої унітарної держави. 

 Система адміністративно-територіального устрою. Види адміністративно-

територіальних одиниць. Автономія: поняття та види: територіальна; 

екстериторіальна. 

 Основи конституційного статусу Автономної Республіки Крим. Самоврядні 

повноваження Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим: компетенція та організація роботи. Рада Міністрів 

Автономної Республіки Крим: склад та повноваження. Представництво 

Президента України. Взаємодія органів державної влади Автономної 

Республіки Крим. 

 

II. Скласти схеми: 

 Система адміністративно-територіального устрою України. 

 Конституційно-правове регулювання адміністративно-правового устрою 

України. 

 Взаємодія органів державної влади Автономної Республіки Крим. 

 Рада Міністрів Автономної Республіки Крим: склад та повноваження. 

 Види адміністративно-територіальних одиниць. 

 Політико-територіальний та адміністративно-територіальний устрій 

держави: проблема співвідношення понять. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Особливості конституційно-правового статусу міст Києва та Севастополя». 

 «Сучасний стан адміністративно-територіального устрою та шляхи його 

вдосконалення». 

 «Принципи адміністративно-територіального устрою України». 

 «Перспективи розвитку територіального устрою України». 

 «Район: актуальні питання історії, теорії і практики територіального 

устрою». 

 «Визначення пріоритетів здійснення адміністративно-територіальної реформи 

в Україні». 

 «Теоретичні та конституційно-правові засади автономії в Україні». 

 «Реформа територіального устрою як чинник розвитку місцевого 

самоврядування в країні». 

 «Правові аспекти реформування адміністративно-територіального устрою 

сільського району в Україні». 

 «Проблеми трансформації територіальної організації влади та місцевого 

самоврядування в контексті розвитку конституційного процесу в Україні». 
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 «Адміністративно-територіальна реформа та проблеми вдосконалення 

державного управління в Україні». 

 «Проблеми співвідношення національних і територіальних чинників в 

організації держави». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури 

та підготувати анотацію): 

 Інноваційна реконструкція адміністративно-територіального устрою 

України. 

 Аналіз зарубіжних моделей економічного й територіального устрою. 

 Пріоритетні проблеми конституційно-правового регулювання основ 

конституційного ладу і форм територіального устрою України. 

 Правове регулювання адміністративно-територіального устрою та 

механізми його удосконалення. 

 Конституційно-правові основи середніх елементів системи адміністративно-

територіального устрою України. 
 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Поняття «територіальний устрій держави» не охоплює: 

а) політико-територіальний устрій держави; 

б) автономні утворення; 

в) політичний режим; 

г) адміністративно-територіальний устрій держави; 

д) суб’єктів федерації. 

 

2. Територіальне верховенство – це: 

а) територія не поєднана єдиною політичною, економічною, правовою 

системами; 

б) централізація державної влади; 

в) територія не є єдиною; 

г) повнота і незалежність влади в межах її території; 

д) територія не поєднана єдиною системою державної влади. 

 

3. Питання про зміну території України відповідно до чинної Конституції 

України вирішується виключно: 

а) міжнародними угодами; 

б) всеукраїнським референдумом; 

в) Кабінетом Міністрів України; 

г) Президентом України; 

д) Верховною Радою України. 
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4. Конституція України визначає, що утворення і ліквідація районів, 

встановлення і зміна меж районів і міст, належить до повноважень: 

а) органів місцевого самоврядування; 

б) народу України; 

в) Кабінету Міністрів України; 

г) Президента України; 

д) Верховної Ради України. 

 

5. Конституційно-правові категорії «територіальний устрій» та 

«адміністративно-територіальний устрій» співвідносяться між собою як: 

а) конкретне й особливе; 

б) загальне та особливе; 

в) зміст і форма; 

г) категорії є тотожними; 

д) категорії є різними за змістом та не співвідносяться. 

 

6. Адміністративно-територіальний устрій – це: 

а) система представницьких органів на відповідній території, утворених для 

здійснення державного управління територією та для реалізації спільних 

інтересів різних населених пунктів; 

б) законодавчо закріплений поділ території держави на певні частини, 

відповідно до яких будується система місцевих державних органів; 

в) право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції та законів України; 

г) система, сільських, селищних, міських населених пунктів зі стійким 

складом жителів, які зайняті сільськогосподарським виробництвом, 

промисловістю; 

д) це нормативно впорядкована (унормована) система суспільних відносин з 

організації і діяльності держави та її основних інституцій, детермінованих 

синтезом історичних умов, закономірностей, традицій, новацій і тенденцій 

сучасного демократичного розвитку. 

 

7. Відповідно до ст. 133 Конституції України систему адміністративно-

територіального устрою України складають: 

а) області і міста; 

б) Автономна Республіка Крим, області, райони та селища і села; 

в) Автономна Республіка Крим, області та місто Київ; 

г) області, міста Київ і Севастополь; 

д) Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, 

селища і села. 
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8. Відповідно до ст. 133 Конституції України до складу України входять: 

а) 24 області; 

б) Автономна Республіка Крим і 24 області; 

в) 24 області та м. Київ та Сімферополь; 

г) Автономна Республіка Крим, 24 області, міста Київ та Севастополь; 

д) 24 області, міста Київ та Севастополь. 

 

9. Середню ланку адміністративно-територіального устрою України 

становлять: 

а) адміністративні райони і міста обласного підпорядкування; 

б) міста Київ та Севастополь; 

в) міста районного підпорядкування; 

г) Автономна Республіка Крим; 

д) райони в містах, селища і села. 

 

10. Адміністративно-територіальна одиниця – це: 

а) державне утворення, адміністративна самостійність якого реалізується з 

врахуванням економічних, національних і інших особливостей відповідної 

території; 

б) верхній рівень адміністративно-територіального устрою України; 

в) невеликий регіон з агропромисловим характером економіки, 

транспортною, інформаційною та іншою соціальною інфраструктурою, 

спрямованою на забезпечення зв’язку між сільськими та міськими населеними 

пунктами, які входять до його складу як самостійні адміністративно-

територіальні утворення; 

г) частина території держави, яка утворилася для організації управління 

соціально-економічними процесами, забезпечення життєдіяльності місцевого 

населення і його зв’язків з суспільством; 

д) населені пункти зі стійким складом жителів, які зайняті переважно 

сільськогосподарським виробництвом. 

 

11. До рівня територіального представництва відносяться: 

а) міста; 

б) селища; 

в) райони; 

г) села; 

д) райони у містах. 

 

12. Співвідношення понять «район» і «район у місті» відповідно до рішення 

Конституційного Суду України у справі про адміністративно-територіальний 

устрій полягає в наступному: 

а) ці поняття є тотожними; 

б) ці поняття є різними; 

в) значення цих понять можуть бути з’ясованими лише в контексті 

конкретного нормативного акту; 
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г) тотожність або відмінність цих понять залежить від адміністративно-

територіальної одиниці; 

д) поняття є фактично тотожними, що потребує законодавчого закріплення. 

 

13. Селища міського типу належать до: 

а) міських населених пунктів; 

б) сільських населених пунктів; 

в) об’єктів службового призначення; 

г) регіонів; 

д) верхнього рівня адміністративно-територіального устрою. 

 

14. Україна за формою територіального устрою відноситься до: 

а) унітарної держави з елементами конфедералізму; 

б) децентралізованої унітарної держави; 

в) централізованої унітарної держави; 

г) федеративної держави, у складі якої є автономія; 

д) централізованої федеративної держави. 

 

15. Область – це: 

а) це частина комплексно заселеної території України, яка склалася 

внаслідок господарської та іншої суспільної діяльності, має сталий склад 

населення, власну назву та зареєстрована в порядку, передбаченому законом; 

б) це основна складова частина території України, яка історично склалася і 

характеризується певним організаційним відособленням, цілісністю, 

економічною та соціальною самодостатністю, місцевими особливостями і 

традиціями;  

в) це частина території України, невеликий регіон з агропромисловим 

характером економіки, транспортною, інформаційною та іншою соціальною 

інфраструктурою, спрямованою на забезпечення зв’язку між сільськими та 

селищними населеними пунктами, які входять до його складу як самостійні 

адміністративно-територіальні одиниці; 

г) це населений пункт із сталим складом жителів, які зайняті переважно у 

сільськогосподарському виробництві; 

д) автономне утворення має свій особливий вид публічної влади – владу 

автономії та має право самостійно змінювати свій правовий режим. 

 

16. Область, що не входить до складу адміністративно-територіального 

устрою України: 

а) Уманська; 

б) Дніпропетровська; 

в) Одеська; 

г) Миколаївська; 

д) Кіровоградська. 
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17. Обласним центром Волинської області є: 

а) Володимир-Волинський; 

б) Волинь; 

в) Нововолинськ; 

г) Луцьк; 

д) Ужгород. 

 

18. До особливостей правового статусу автономних утворень в унітарній 

державі не належать: 

а) автономія в унітарній державі, як правило, має форму адміністративно-

територіальних одиниць; 

б) автономне утворення має свій особливий вид публічної влади – владу 

автономії; 

в) автономне утворення має право самостійно змінювати свій правовий 

режим; 

г) автономія в унітарній державі виступає одним із суттєвих засобів 

децентралізації публічної влади; 

д) автономією є утворення, яке визнано таким на рівні конституції. 

 

19. Адміністративно-територіальні одиниці, які розташовані у гірській 

місцевості, мають недостатньо розвинуту сферу застосування праці та 

систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну 

доступність, належать до: 

а) міст районного значення; 

б) міст селищного типу; 

в) гірських населених пунктів; 

г) міст обласного значення; 

д) сільських населених пунктів. 

 

20. Міста в Україні не поділяються на: 

а) міста районного значення; 

б) міста зі спеціальним статусом; 

в) міста обласного значення; 

г) міста республіканського значення; 

д) регіони. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Кабінет Міністрів України звернувся до Верховної Ради України із 

законопроектом «Про затвердження зміни до Конституції Автономної 

Республіки Крим» (щодо строку повноважень депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим), яким запропонував збільшити строк 

повноважень депутатів Автономної Республіки Крим з чотирьох до п’яти років. 

Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, крім 

Конституції Автономної Республіки Крим, визначається і Законом України 

«Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим». 

Чи можна змінити Закон України «Про Верховну Раду Автономної 

Республіки Крим», не вносячи змін до Конституції Автономної Республіки 

Крим (у частині строку повноважень депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим)? 

Вкажіть порядок внесення змін до Конституції Автономної Республіки 

Крим. Чи має право Верховна Рада Автономної Республіки Крим ініціювати 

внесення змін до Закону України «Про затвердження Конституції Автономної 

Республіки Крим»? 

Який із зазначених актів (Закон України «Про Верховну Раду Автономної 

Республіки Крим» чи Конституція Автономної Республіки Крим) має вищу 

юридичну силу? Чи однакова їх юридична сила? 

 

Практичне завдання №2 

Вирішіть юридичне рівняння користуючись наведеними нижче 

позначеннями букв для отримання кількості країн, з якими межує Україна. 

Завдання виконується письмово: 

(а - b) - (с + d) 

(f+ х)-(у-z) 

а - мінімальна кількість народних депутатів України, яка необхідна для 

прийняття Рішення Верховною Радою України про утворення у межах 

Дніпропетровської області двох нових областей; 

b - мінімальна кількість народних депутатів України, яка необхідна для 

прийняття Рішення Верховною Радою України про перейменування назви міста 

Алчевськ; 

с - кількість областей України, назва обласних центів яких не співпадають з 

назвою області; 

d - кількість міст України, у яких створено міські державні адміністрації; 

f - кількість областей у складі України; 

х - кількість морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу на 

материку, у межах яких прибережні морські води належать до територіального 

моря України; 

у - кількість регіонів у складі України;  

z - кількість регіонів України, які мають власну Конституцію. 
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Практичне завдання №3 

Народні депутати подали проект Закону «Про внесення змін до 

Конституції України», відповідно до якого передбачалося перейменування 

України з унітарної на федеративну державу. У пояснювальній записці автори 

законопроекту зазначили, що такі зміни цілком відповідають логіці і змісту 

чинної Конституції України, яка передбачає, що в складі України існує 

Автономна Республіка Крим. При цьому вони посилалися на те, що автономія 

має всі ознаки державності: свою територію, законодавство, Конституцію, 

парламент, уряд, столицю тощо. Вони вважали, що Автономна Республіка 

Крим є за своїм змістом суб’єктом федерації, а зовсім не територіальною 

автономією. 
Дайте відповіді на наступні питання. 
Що являє собою унітарна держава і в чому її відмінність від федерації? 
Чи може виникнути федерація внаслідок союзу суверенної держави з 

несуверенною? 
Які форми автономії Ви знаєте? 
Зробіть конституційно-правовий аналіз законопроекту та його 

обґрунтування. 
 

Практичне завдання №4 
Упорядкуйте в ієрархічну систему (вищий, середній та нижчий рівні) 

нижче наведені територіальні одиниці адміністративно-територіального устрою 
України. Завдання виконується письмово у формі таблиці або схеми:  

а) район у місті; 
б) м. Київ; 
в) місто обласного значення; 
г) район; 
г) м. Севастополь;  
д) село; 
е) місто районного підпорядкування; 
є) Автономна Республіка Крим; 
ж) селище; 
з) область. 
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Практичне завдання №5 

Веснянська районна у місті К. рада прийняла рішення про проведення 

референдуму з питання про збереження у складі міста К. Веснянського р-ну та 

відповідних органів місцевого самоврядування. Мешканці району на референдумі 

одностайно підтримали це. Через три місяці після проведення заходу міська рада 

ухвалила рішення про ліквідацію районного поділу в місті та неутворення, після 

завершення повноважень діючих районних рад, цих представницьких органів 

місцевого самоврядування. Згадане рішення міської ради було оскаржене 

депутатами Ленінської районної ради до окружного адміністративного суду. 

Розкрийте особливості таких територіальних одиниць, як райони у містах 

(порядок їх утворення та ліквідації, систему органів влади тощо). 

Проаналізуйте рішення районної та міської рад, а також районного 

референдуму. Наведіть і обґрунтуйте своє бачення того, яким має бути рішення 

адміністративного суду у цій справі. 

 

VІІ. Словникова робота: 

територіальний устрій України, державний устрій, форма державного 

устрою України, національно-державний устрій, територіальний устрій 

України як конституційно-правовий інститут, принципи територіального 

устрою України, унітарна держава, проста унітарна держава, складна 

унітарна держава, централізована унітарна держава, децентралізована 

унітарна держава, відносно децентралізована унітарна держава, територія 

держави, адміністративно-територіальний устрій, система 

адміністративно-територіального устрою України, принципи 

адміністративно-територіального устрою, адміністративно-територіальна 

одиниця, населені пункти, села, селища, міста районного значення, міста 

республіканського та обласного значення, міста зі спеціальним статусом, 

район у містах, регіони, область, район, сільський округ, селищний округ, 

автономія, персональна автономія, корпоративна автономія, національно-

територіальна (територіальна) автономія, політична автономія, 

адміністративно-національна автономія, автономна республіка, автономна 

область, автономний округ, Автономна Республіка Крим. 
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ТЕМА 4. ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ І МІЖНАРОДНІ 

СТАНДАРТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Сучасні моделі місцевого самоврядування. Конституційне закріплення 

моделі місцевого самоврядування в Україні. 

 Поняття місцевого самоврядування. Правові основи і система місцевого 

самоврядування: повноваження місцевого самоврядування; система 

місцевого самоврядування; матеріальна і фінансова основа місцевого 

самоврядування; гарантії місцевого самоврядування. 

 Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття та 

юридична сила. Припинення дії та відміна актів органів місцевого 

самоврядування. 

 

II. Скласти схеми: 

 Сучасні моделі місцевого самоврядування. 

 Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні. 

 Гарантії місцевого самоврядування. 

 Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття та 

юридична сила. 

 Функції територіальних громад. 

 Види муніципальних систем управління в зарубіжних країнах». 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Питання кодифікації законодавства про місцеве самоврядування». 

 «Пріоритетні напрями розвитку місцевого самоврядування в Україні». 

 «Поняття місцевого самоврядування: проблема визначення та трактування». 

 «Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та 

особливості». 

 «Повноваження органів в самоорганізації населення та статус їх 

керівників». 

 «Особливості організації муніципальної влади в Великій Британії: 

концептуальні засади»; 

 «Європейська Декларація прав міст: порівняльно-правовий аналіз з Хартією 

українських міст»; 

 «Тенденції розвитку місцевого самоврядування в зарубіжних країнах»; 

 «Особливості місцевого самоврядування США». 



55 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури 

та підготувати анотацію): 

 Участь населення у вирішенні питань місцевого значення. 

 Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальні 

проблеми теорії та практики. 

 Органи самоорганізації населення як форма впровадження місцевої 

демократії в Україні. 

 Функції місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського 

суспільства. 

 Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Твердження, що не належить до розкриття змісту місцевого 

самоврядування як категорії сучасного конституціоналізму: 

а) місцеве самоврядування як право територіальної громади самостійно 

вирішувати питання місцевого значення; 

б) місцеве самоврядування як один з пріоритетних інститутів 

громадянського суспільства; 

в) місцеве самоврядування як засада конституційного ладу; 

г) місцеве самоврядування як специфічна форма народовладдя; 

д) місцеве самоврядування як один з елементів системи державних органів 

України. 

 

2. До основних принципів місцевого самоврядування в Україні не належить: 

а) поєднання єдиноначальності та колегіальності; 

б) народовладдя; 

в) законність; 

г) гласність; 

д) виборність. 

 

3. Згідно з Указом Президента України «Про День місцевого 

самоврядування» днем місцевого самоврядування в Україні є: 

а) 25 листопада; 

б) 4 грудня; 

в) 5 грудня; 

г) 6 грудня; 

д) 7 грудня. 
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4. Датою прийняття Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» є: 

а) 4 лютого 1994 року; 

б) 1 січня 1995 року; 

в) 28 червня 1996 року; 

г) 21 травня 1997 року; 

д) 1 вересня 1998 року. 

 

5. Вперше в Україні на конституційному рівні місцеве самоврядування 

закріплене в: 

а) Конституції Пилипа Орлика; 

б) Конституції УРСР 1919 року; 

в) Конституції УРСР 1929 року; 

г) Конституції УРСР 1937 року; 

д) Конституції України 1996 року. 

 

6. До характерних рис місцевого самоврядування не належить: 

а) демократизм; 

б) децентралізованість; 

в) самостійність; 

г) гарантованість Конституцією України; 

д) підзвітність місцевим органам виконавчої влади. 

 

7. Місцеве самоврядування в Україні – це: 

а) право та спроможність органів державної влади в межах закону 

здійснювати регулювання й управління суттєвою частиною суспільних справ, які 

належать до їхньої компетенції в інтересах місцевого населення; 

б) гарантоване державою право та реальна здатність Українського народу 

самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування вирішувати важливі питання в межах Конституції і законів 

України; 

в) право та спроможність органів законодавчої влади в межах закону 

здійснювати регулювання й управління суттєвою частиною суспільних справ, які 

належать до їхньої компетенції, в інтересах населення всієї країни; 

г) це гарантоване державою право та реальна здатність органів державної 

влади самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб вирішувати 

питання національного значення в межах Конституції і законів України; 

д) гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади 

– жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох 

сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України. 

 



57 

8. Гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів 

кількох сіл, селища, міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення 

в межах Конституції і законів України – це визначення наведено із: 

а) Європейської хартії місцевого самоврядування; 

б) Конституції України; 

в) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

г) Всесвітньої декларації місцевого самоврядування; 

д) доктринальне визначення. 

 

9. Громадівська теорія місцевого самоврядування характеризується 

наступними ідеями: 

а) територіальна громада наполягає на повній самостійності органів 

самоврядування, діє за принципом «дозволено все, що не заборонено законом», 

змішує самоврядні територіальні одиниці з різного роду приватноправовими 

об’єднаннями (промисловими компаніями, благодійними фондами, тощо); 

б) територіальна громада є недержавним за своєю природою утворенням, 

має власну компетенцію в сфері неполітичних відносин, до яких держава 

байдужа, а саме – в місцевих громадських і господарських справах; 

в) територіальна громада є незалежною від держави органічною 

корпорацією, що склалася природним шляхом, відповідно й її право на 

самоврядування виводиться з природи територіальної громади, має такий самий 

природний та невідчужуваний характер, як права і свободи людини. Громада є 

інституцією, рівною державі. Вона має самостійне, природне право на існування; 

г) територіальна громада – це особлива організація державної влади, що 

ґрунтується на виборних началах, де компенсація органів місцевого 

самоврядування визначається державою, діє за принципом «дозволено те, що 

передбачено законом», на відміну від центрального управління місцеве 

самоврядування здійснюється не державними чиновниками, а за допомогою 

місцевих спільнот, місцевих жителів, зацікавлених у місцевому самоврядуванні. 

д) територіальна громада визнавалася залежною від держави корпорацією, 

що склалася законним шляхом, відповідно до неї право на самоврядування 

виводиться з природи держави. 

 

10. Державна теорія місцевого самоврядування характеризується 

наступними ідеями: 

а) територіальна громада наполягає на повній самостійності органів 

самоврядування, діє за принципом «дозволено все, що не заборонено законом», 

змішує самоврядні територіальні одиниці з різного роду приватноправовими 

об’єднаннями (промисловими компаніями, благодійними фондами, тощо); 

б) територіальна громада є недержавним за своєю природою утворенням, 

має власну компетенцію в сфері неполітичних відносин, до яких держава 

байдужа, а саме – в місцевих громадських і господарських справах; 
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в) територіальна громада є незалежною від держави органічною 

корпорацією, що склалася природним шляхом, відповідно й її право на 

самоврядування виводиться з природи територіальної громади, має такий самий 

природний та невідчужуваний характер, як права і свободи людини; 

г) територіальна громада – це особлива організація державної влади, що 

ґрунтується на виборних началах, де компенсація органів місцевого 

самоврядування визначається державою, діє за принципом «дозволено те, що 

передбачено законом», на відміну від центрального управління місцеве 

самоврядування здійснюється не державними чиновниками, а за допомогою 

місцевих спільнот, місцевих жителів, зацікавлених у місцевому самоврядуванні. 

д) територіальна громада визнавалася залежною від держави корпорацією, 

що склалася законним шляхом, відповідно до неї право на самоврядування 

виводиться з природи держави. 

 

11. Система місцевого самоврядування у вузькому значенні: 

а) певний організаційно-правовий механізм здійснення місцевого 

самоврядування, в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці; 

б) право населення адміністративно-територіальних одиниць безпосередньо 

або через обрані ними органи місцевого самоврядування вирішувати в межах 

Конституції і законів значну частину державних і громадських справ; 

в) сукупність всіх організаційно-правових форм та інститутів, через які 

здійснюється в Україні місцеве самоврядування; 

г) владний вплив держави на різноманітні суспільні процеси в межах 

адміністративно-територіальних одиниць, який здійснюється державними 

органами виконавчої влади та посадовими особами, що призначаються 

центральною владою і підзвітні їй; 

д) сукупність державних органів, які здійснюють місцеве самоврядування. 

 

12. Система місцевого самоврядування у широкому значенні: 

а) певний організаційно-правовий механізм здійснення місцевого 

самоврядування, в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці; 

б) право населення адміністративно-територіальних одиниць безпосередньо 

або через обрані ними органи місцевого самоврядування вирішувати в межах 

Конституції і законів значну частину державних і громадських справ; 

в) сукупність всіх організаційно-правових форм та інститутів, через які 

здійснюється в Україні місцеве самоврядування; 

г) владний вплив держави на різноманітні суспільні процеси в межах 

адміністративно-територіальних одиниць, який здійснюється державними 

органами виконавчої влади та посадовими особами, що призначаються 

центральною владою і підзвітні їй; 

д) сукупність державних органів, які здійснюють місцеве самоврядування. 

сукупність державних органів, які здійснюють місцеве самоврядування. 
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13. До елементів системи місцевого самоврядування не належить: 

а) територіальна громада; 

б) виконавчі органи сільської ради; 

в) районна державна адміністрація; 

г) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

д) органи самоорганізації населення. 

 

14. До специфічних рис органу місцевого самоврядування як самостійного 

виду органів публічної влади не належить: 

а) орган місцевого самоврядування утворюється з метою виконання завдань 

та функцій місцевого самоврядування; 

б) орган місцевого самоврядування не входить до системи органів державної 

влади; 

в) орган місцевого самоврядування наділяється владними повноваженнями з 

метою вирішення питань місцевого значення; 

г) орган місцевого самоврядування фінансується за рахунок державного 

бюджету; 

д) орган місцевого самоврядування становлять громадяни України, які є або 

депутатами місцевих рад або муніципальними службовцями. 

 

15. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21 травня 1997 року первинним суб’єктом місцевого самоврядування в 

Україні, основним носієм його функцій і повноважень є: 

а) сільська, селищна, міська рада; 

б) органи самоорганізації населення; 

в) територіальна громада села, селища, міста; 

г) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

д) сільський, селищний, міський голова. 

 

16. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21 травня 1997 року від імені та в інтересах територіальних громад права 

суб’єкта комунальної власності здійснюють: 

а) виконавчі комітети відповідних рад; 

б) відповідні ради; 

в) голова відповідних рад; 

г) відділи відповідних рад; 

д) управління відповідних рад. 

 

17. Реєстрація статуту територіальної громади м. Дніпро здійснюється: 

а) органами місцевого самоврядування; 

б) Міністерством юстиції України; 

в) міським управлінням юстиції;  

г) не підлягає реєстрації; 

д) районними, міськрайонними (у разі утворення) управліннями юстиції. 
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18. Процедура підготовки і прийняття статуту територіальної громади 

встановлюється в: 

а) Конституції України; 

б) Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

в) Законі України «Про територіальну громаду»; 

г) Положенні «Про державну реєстрацію статутів територіальних громад»; 

д) процедура підготовки і прийняття статуту територіальної громади не 

визначена в чинному законодавстві.  

 

19. Правовою підставою об’єднання в одну територіальну громаду жителів 

кількох сіл є: 

а) рішення обласної ради; 

б) рішення сільських голів цих сіл; 

в) таке об’єднання не передбачено законодавством України; 

г) рішення місцевого референдуму; 

д) рішення виконавчих органів сільських рад. 

 

20. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є: 

а) міські ради; 

б) Верховна Рада України; 

в) органи самоорганізації населення; 

г) районні та обласні ради; 

д) створення таких органів місцевого самоврядування не передбачено в 

чинному законодавстві. 

 

VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

На сесії міської ради прийнято рішення «Про дострокове припинення 

повноважень міського голови». «За» проголосувало 74 із 100 депутатів міської 

ради. Своє рішення рада мотивувала тим, що міський голова порушує 

Конституцію України та закони України, права і свободи громадян, а також не 

забезпечує здійснення наданих йому законом повноважень. Зважаючи на те, що 

у рішенні не було чіткого посилання на конкретні факти порушення законів 

України, норм Конституції України та не вказано конкретних фактів 

незабезпечення здійснення міським головою наданих йому повноважень, 

міський голова прийняв розпорядження про зупинення дії вказаного рішення 

міськради. 

Дайте правову оцінку рішенню міськради та розпорядженню міського 

голови. 

Якими мають бути подальші дії міськради (інших компетентних органів 

публічної влади)? 
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Практичне завдання №2 

Депутат міської ради Р. звернувся до місцевого суду з адміністративним 

позовом проти міської ради. У позові депутат обґрунтовує і доводить 

незаконність деяких рішень міської ради і просить визнати їх незаконними. 

Суд, вирішуючи питання про прийняття позову до розгляду, дійшов 

висновку, що депутат міської ради є неналежним суб’єктом звернення до суду і 

не має таких повноважень, як звернення до суду для визнання рішення органу 

місцевого самоврядування незаконним. 

Суд відмовив депутату Р. у порушенні провадження у справі за його 

позовом і зазначив, що тільки за умови отримання депутатом Р. довіреностей 

від всіх виборців, що голосували за список партії, за яким його було обрано 

депутатом, і подання їх до суду можливо порушити провадження за його 

позовом. 

Проаналізуйте повноваження депутатів місцевих рад у сфері захисту 

прав і законних інтересів виборців. 

Чи вірно вчинив суд в цьому випадку? 

 

Практичне завдання №3 

Вирішіть юридичне рівняння користуючись наведеними нижче 

позначеннями букв для отримання конституційного строку повноважень 

місцевих рад. Завдання виконується письмово: 

(а + b + с) – d 

х + у + z 

а - максимальний склад місцевої ради, що може бути встановлений в 

адміністративно-територіальній одиниці з чисельністю виборців понад 2 

мільйони; 

b - граничний вік перебування на службі в органах місцевого 

самоврядування, який встановлюється для чоловіків; 

с - мінімальний склад місцевої ради, що може бути встановлений в 

адміністративно-територіальній одиниці з чисельністю виборців від 100 тисяч 

до 250 тисяч; 

d - мінімальний склад місцевої ради, що може бути встановлений в 

адміністративно-територіальній одиниці з чисельністю виборців від 250 тисяч 

до 500 тисяч; 

х - вік, з досягненням якого громадянин України може бути обраний 

депутатом місцевої ради; 

у - вік, з досягненням якого громадянин України може бути обраний 

головою сільської, селищної та міської ради; 

z- конституційний строк повноважень голови сільської, селищної та міської 

ради. 
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Практичне завдання №4 

Селищна рада більшістю голосів прийняла рішення про проведення 

місцевого референдуму з питання отримання селищем статусу міста районного 

значення. Цей референдум відбувся, і жителями селища ради було схвалене. 

На підставі рішення селищної комісії по проведенню референдуму за 

розпорядженням Голови Верховної Ради України внесено зміни до Реєстру 

населених пунктів України. 

Прокоментуйте ці рішення. 

Дайте правову оцінку цим діям. 

 

VІІ. Словникова робота: 

місцеве самоврядування, англо-американська (англосаксонська) система, 

континентальна (романо-германська або європейська) система, іберійська 

система, радянська система (система рад та їх виконавчих комітетів), 

магдебурзьке право, державницька теорія місцевого самоврядування, 

громадівська теорія місцевого самоврядування, теорія муніципального 

дуалізму, демократична децентралізація, адміністративна децентралізація, 

територіальна громада, місцевий референдум, представницький орган 

місцевого самоврядування, районні ради, обласні ради, загальний склад ради, 

склад ради, правомочний склад ради, виконавчі органи рад, органи 

самоорганізації населення, посадова особа місцевого самоврядування, 

делеговані повноваження, право комунальної власності, місцевий бюджет, 

районний бюджет, обласний бюджет, поточний бюджет, бюджет розвитку, 

мінімальний бюджет місцевого самоврядування, мінімальний рівень соціальних 

потреб самооподаткування. 
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ТЕМА 5. ОСНОВНІ ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ 

ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Загальну характеристика форм безпосередньої участі населення в місцевому 

самоврядуванні. 

 Правове регулювання референдних відносин у місцевому самоврядуванні. 

 Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування, які 

застосовуються у м. Дніпро. 

 

II. Скласти схеми: 

 Форми безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого 

самоврядування. 

 Виборчий процес у муніципальному праві. 

 Характеристика форм безпосередньої участі населення в місцевому 

самоврядуванні. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Місцеві референдуми: пропозиції його вдосконалення»; 

 «Факультативні форми безпосередньої участі жителів у здійсненні 

місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аналіз законодавства 

України та США». 

 «Факультативні форми безпосередньої участі жителів у здійсненні 

місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аналіз законодавства 

України та Білорусі». 

 

IV. Вирішити тестові завдання: 

1. До основних принципів місцевого самоврядування в Україні не належить: 

а) поєднання єдиноначальності та колегіальності; 

б) народовладдя; 

в) законність; 

г) гласність; 

д) виборність. 

 

2. Твердження, що не належить до розкриття змісту місцевого 

самоврядування як категорії сучасного конституціоналізму: 

а) місцеве самоврядування як право територіальної громади самостійно 

вирішувати питання місцевого значення; 

б) місцеве самоврядування як один з пріоритетних інститутів 

громадянського суспільства; 

в) місцеве самоврядування як засада конституційного ладу; 

г) місцеве самоврядування як специфічна форма народовладдя; 

д) місцеве самоврядування як один з елементів системи державних органів 

України. 
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3. Згідно з Указом Президента України «Про День місцевого 

самоврядування» днем місцевого самоврядування в Україні є: 

а) 25 листопада; 

б) 4 грудня; 

в) 5 грудня; 

г) 6 грудня; 

д) 7 грудня. 

 

4. Датою прийняття Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» є: 

а) 4 лютого 1994 року; 

б) 1 січня 1995 року; 

в) 28 червня 1996 року; 

г) 21 травня 1997 року; 

д) 1 вересня 1998 року. 

 

5. Вперше в Україні на конституційному рівні місцеве самоврядування 

закріплене в: 

а) Конституції Пилипа Орлика; 

б) Конституції УРСР 1919 року; 

в) Конституції УРСР 1929 року; 

г) Конституції УРСР 1937 року; 

д) Конституції України 1996 року. 

 

6. До характерних рис місцевого самоврядування не належить: 

а) демократизм; 

б) децентралізованість; 

в) самостійність; 

г) гарантованість Конституцією України; 

д) підзвітність місцевим органам виконавчої влади. 

 

7. Місцеве самоврядування в Україні – це: 

а) право та спроможність органів державної влади в межах закону 

здійснювати регулювання й управління суттєвою частиною суспільних справ, які 

належать до їхньої компетенції в інтересах місцевого населення; 

б) гарантоване державою право та реальна здатність Українського народу 

самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування вирішувати важливі питання в межах Конституції і законів 

України; 

в) право та спроможність органів законодавчої влади в межах закону 

здійснювати регулювання й управління суттєвою частиною суспільних справ, які 

належать до їхньої компетенції, в інтересах населення всієї країни; 
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г) це гарантоване державою право та реальна здатність органів державної 

влади самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб вирішувати 

питання національного значення в межах Конституції і законів України; 

д) гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади 

– жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох 

сіл, селищ, міст – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України. 

 

8. Підхід до вивчення територіальної громади, що описує професійний склад 

населення та робочі місця, розглядає джерела, розподіл та динаміку доходів, 

вивчає ресурси, які має територіальна громада: 

а) якісний; 

б) економічний; 

в) етнографічний; 

г) соціологічний; 

д) соціальний. 

 

9. Підхід щодо розуміння територіальної громади, що передбачає вивчення 

територіальної громади як певної спільності у природно-географічному 

просторі: 

а) якісний; 

б) екологічний; 

в) етнографічний; 

г) соціологічний; 

д) соціальний. 

 

10. Гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів 

кількох сіл, селищ, міст – самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України – це визначення наведено із: 

а) Європейської хартії місцевого самоврядування; 

б) Конституції України; 

в) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

г) Всесвітньої декларації місцевого самоврядування; 

д) доктринальне визначення. 

 

11. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його 

функцій і повноважень, є: 

а) трудовий колектив; 

б) територіальна громада; 

в) громадська організація; 

г) органи самоорганізації населення; 

д) всі відповіді є правильними. 
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12. Громадівська теорія місцевого самоврядування характеризується 

наступними ідеями: 

а) територіальна громада наполягає на повній самостійності органів 

самоврядування, діє за принципом «дозволено все, що не заборонено законом», 

змішує самоврядні територіальні одиниці з різного роду приватноправовими 

об’єднаннями (промисловими компаніями, благодійними фондами, тощо); 

б) територіальна громада є недержавним за своєю природою утворенням, 

має власну компетенцію в сфері неполітичних відносин, до яких держава 

байдужа, а саме – в місцевих громадських і господарських справах; 

в) територіальна громада є незалежною від держави органічною 

корпорацією, що склалася природним шляхом, відповідно й її право на 

самоврядування виводиться з природи територіальної громади, має такий самий 

природний та невідчужуваний характер, як права і свободи людини; 

г) територіальна громада – це особлива організація державної влади, що 

ґрунтується на виборних началах, де компенсація органів місцевого 

самоврядування визначається державою, діє за принципом «дозволено те, що 

передбачено законом», на відміну від центрального управління місцеве 

самоврядування здійснюється не державними чиновниками, а за допомогою 

місцевих спільнот, місцевих жителів, зацікавлених у місцевому самоврядуванні. 

д) територіальна громада визнавалася залежною від держави корпорацією, 

що склалася законним шляхом, відповідно до неї право на самоврядування 

виводиться з природи держави. 

 

13. Державна теорія місцевого самоврядування характеризується 

наступними ідеями: 

а) територіальна громада наполягає на повній самостійності органів 

самоврядування, діє за принципом «дозволено все, що не заборонено законом», 

змішує самоврядні територіальні одиниці з різного роду приватноправовими 

об’єднаннями (промисловими компаніями, благодійними фондами, тощо); 

б) територіальна громада є недержавним за своєю природою утворенням, 

має власну компетенцію в сфері неполітичних відносин, до яких держава 

байдужа, а саме – в місцевих громадських і господарських справах; 

в) територіальна громада є незалежною від держави органічною 

корпорацією, що склалася природним шляхом, відповідно й її право на 

самоврядування виводиться з природи територіальної громади, має такий самий 

природний та невідчужуваний характер, як права і свободи людини; 

г) територіальна громада – це особлива організація державної влади, що 

ґрунтується на виборних началах, де компенсація органів місцевого 

самоврядування визначається державою, діє за принципом «дозволено те, що 

передбачено законом», на відміну від центрального управління місцеве 

самоврядування здійснюється не державними чиновниками, а за допомогою 

місцевих спільнот, місцевих жителів, зацікавлених у місцевому самоврядуванні. 

д) територіальна громада визнавалася залежною від держави корпорацією, 

що склалася законним шляхом, відповідно до неї право на самоврядування 

виводиться з природи держави. 
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14. Підхід щодо розуміння територіальної громади, який передбачає її 

вивчення як певного способу життя, описує культурні характеристики 

населення: 

а) якісний; 

б) екологічний; 

в) етнографічний;  

г) соціологічний; 

д) соціальний. 

 

15. Підхід щодо розуміння територіальної громади, який описує її як місце: 

а) якісний;  

б) екологічний; 

в) етнографічний; 

г) соціологічний; 

д) соціальний. 

 

16. Підхід до вивчення територіальної громади, який розглядає її як 

соціальну систему: 

а) якісний; 

б) екологічний; 

в) етнографічний; 

г) соціологічний; 

д) соціальний.  

 

17. Форми участі членів територіальних громад у вирішенні питань 

місцевого значення: 

а) колективні та індивідуальні; 

б) автономні та колективні; 

в) загальні та специфічні; 

г) автономні та резервні; 

д) загальні, специфічні та резервні. 

 

18. Пропозиції членів громади про обов’язковий розгляд на відкритому 

засіданні ради будь-якого питання віднесеного до відання місцевого 

самоврядування – це: 

а) місцевий референдум; 

б) місцеві вибори; 

в) місцеві ініціативи; 

г) громадські слухання; 

д) місцеві збори. 
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19. Громадські слухання відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» повинні проводитись: 

а) кожного місяця; 

б) не рідше одного разу на пів року; 

в) не рідше одного разу на квартал; 

г) не рідше одного разу на рік; 

д) кожного тижня. 

 

20. Статут територіальної громади приймається на основі:  

а) Конституції України від 28 червня 1996 року; 

б) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 25 травня 

1997 року; 

в) Європейської Хартії про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 року; 

г) Закону України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 

2001року; 

д) Закону України « Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 

05 лютого 2015 року. 

 

VІ. Словникова робота: 

місцеве самоврядування, демократія, безпосередня демократія, форми 

безпосередньої демократії, місцеві вибори, виборчий процес, виборчий ценз, 

місцевий референдум, референдний процес, загальні збори, місцеві ініціативи, 

громадські слухання. 
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ТЕМА 6. СУЧАСНА СИСТЕМА 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 

 Сутність статусу сільських, селищних, міських рад. 

 Елементи, які належать до системи місцевого самоврядування в Україні. 

 Зміст та діяльність асоціаціїй місцевого самоврядування, які створені у 

м. Дніпро. 

 Політичні чинники, що впливають на формування територіальної громади. 

 

II. Скласти схеми: 

 «Елементи системи місцевого самоврядування в Україні»; 

 «Система представницьких органів». 

 «Політичні чинники, що впливають на формування територіальної 

громади». 

 

III. Тематика рефератів 

 «Загальні збори громадян: теоретичні та практичні засади функціонування»; 

 «Сутність статусу сільських, селищних, міських рад»; 

 «Статус депутата місцевої ради». 

 «Елементи, які належать до системи місцевого самоврядування в Україні». 

 «Зміст та діяльність асоціаціїй місцевого самоврядування, які створені у 

м. Дніпро». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури 

та підготувати анотацію): 

 «Сутність статусу депутата місцевої ради». 

 «Елементи, які належать до системи місцевого самоврядування в Україні». 

 «Політичні чинники, що впливають на формування територіальної 

громади». 

 
V. Вирішити тестові завдання: 

1. Система місцевого самоврядування може бути розглянута, як: 

а) система форм здійснення місцевого самоврядування і система суб’єктів 

місцевого самоврядування; 

б) система форм здійснення місцевого самоврядування; 

в) система суб’єктів місцевого самоврядування; 

г) певний організаційно-правовий механізм здійснення місцевого 

самоврядування; 

д) сукупність всіх організаційно-правових форм та інститутів. 
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2. Систему форм здійснення місцевого самоврядування складають: 

а) форми безпосередньої демократії; 

б) форми представницької демократії, 

в) форми безпосередньої демократії та форми представницької демократії; 

г) місцевий референдум та місцеві вибори; 

д) загальні збори громадян та місцеві вибори. 

 

3. До форм безпосередньої демократії відносять: 

а) місцевий референдум; місцеві вибори; загальні збори громадян; місцеві 

ініціативи; громадські слухання; організація і участь в мітингах, походах, 

демонстраціях, пікетуваннях на місцевому рівні; участь населення у роботі 

органів місцевого самоврядування на добровільних засадах; 

б) місцевий референдум; місцеві вибори; загальні збори громадян; місцеві 

ініціативи; громадські слухання; організація і участь в мітингах, походах, 

демонстраціях, пікетуваннях на місцевому рівні; 

в) місцеві вибори; загальні збори громадян; місцеві ініціативи; громадські 

слухання; організація і участь в мітингах, походах, демонстраціях, пікетуваннях 

на місцевому рівні; 

г) місцеві вибори; загальні збори громадян; місцеві ініціативи; громадські 

слухання; 

д) загальні збори громадян; місцеві ініціативи; громадські слухання; 

організація і участь в мітингах, походах, демонстраціях, пікетуваннях на 

місцевому рівні. 

 

4. Форма вирішення територіальною громадою питань місцевого значення 

шляхом прямого волевиявлення – це: 

а) місцеві вибори; 

б) місцевий референдум; 

в) загальні збори громадян; 

г) громадські слухання; 

д) місцеві ініціативи. 

 

5. Пропозиція членів громади про обов’язковий розгляд на відкритому 

засіданні ради будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого 

самоврядування – це: 

а) місцевий референдум; 

б) громадські слухання; 

в) місцеві вибори; 

г) місцеві ініціативи; 

д) загальні збори громадян. 
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6. Громадські слухання – це: 

а) збори всіх або частини жителів територіальної громади за місцем 

проживання для вирішення питань місцевого значення; 

б) заслуховування не рідше одного разу на рік громадою звітів депутатів 

ради і посадових осіб місцевого самоврядування, під час якого можуть 

порушуватися різні питання і вноситися пропозиції з питань місцевого 

значення; 

в) пропозиція членів громади про обов’язковий розгляд на відкритому 

засіданні ради будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого 

самоврядування; 

г) форма вирішення територіальною громадою питань місцевого значення 

шляхом прямого волевиявлення; 

д) вибори депутатів відповідної місцевої ради та сільських, селищних, 

міських голів. 

 

7. Загальні збори громадян – це: 

а) пропозиція членів громади про обов’язковий розгляд на відкритому 

засіданні ради будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого 

самоврядування; 

б) збори всіх або частини жителів територіальної громади за місцем 

проживання для вирішення питань місцевого значення; 

в) вибори депутатів відповідної місцевої ради та сільських, селищних, 

міських голів; 

г) форма вирішення територіальною громадою питань місцевого значення 

шляхом прямого волевиявлення; 

д) участь населення у роботі органів місцевого самоврядування на 

добровільних засадах. 

 

8. Форми представницької демократії, які використовуються в системі 

місцевого самоврядування – це: 

а) місцеві голови, органи самоорганізації населення, які обираються 

населенням і через діяльність яких громадяни можуть впливати на здійснення 

місцевого самоврядування на підвідомчій території; 

б) органи самоорганізації населення, які обираються населенням і через 

діяльність яких громадяни можуть впливати на здійснення місцевого 

самоврядування на підвідомчій території; 

в) представницькі органи місцевого самоврядування, місцеві голови, 

органи самоорганізації населення, які обираються населенням і через діяльність 

яких громадяни можуть впливати на здійснення місцевого самоврядування на 

підвідомчій території; 

г) представницькі органи місцевого самоврядування, які обираються 

населенням і через діяльність яких громадяни можуть впливати на здійснення 

місцевого самоврядування на підвідомчій території; 
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д) представницькі органи місцевого самоврядування, місцеві голови, які 

обираються населенням і через діяльність яких громадяни можуть впливати на 

здійснення місцевого самоврядування на підвідомчій території. 

 

9. У місцевому референдумі мають право брати участь громадяни 

України, які досягли: 

а) 21 року; 

б) 20 років: 

в) 25 років; 

г) 30 років; 

д) 18 років. 

 

10. Можна виділити декілька стадій референдного процесу: 

а) призначення місцевого референдуму; підготовка і проведення місцевого 

референдуму; голосування і визначення підсумків референдуму; опублікування 

і введення в дію рішень, ухвалених місцевим референдумом; 

б) призначення місцевого референдуму; підготовка і проведення місцевого 

референдуму;  

в) голосування і визначення підсумків референдуму; опублікування і 

введення в дію рішень, ухвалених місцевим референдумом; 

г) призначення місцевого референдуму; голосування і визначення 

підсумків референдуму; опублікування і введення в дію рішень, ухвалених 

місцевим референдумом; 

д) опублікування і введення в дію рішень, ухвалених місцевим 

референдумом. 

 

11. Ініціативна група сільського, селищного, міського референдуму 

утворюється на зборах за участю: 

а) не менше 50, а обласного чи районного референдуму – не менше 100 

громадян; 

б) не менше 40, а обласного чи районного референдуму – не менше 200 

громадян; 

в) не менше 50, а обласного чи районного референдуму – не менше 200 

громадян; 

г) не менше 50 громадян; 

д) не менше 50, а обласного чи районного референдуму – не менше 300 

громадян. 
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12. Ініціативна група місцевого референдуму реєструється: 

а) сільським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради; 

б) селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у 

місті ради; 

в) сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у 

місті ради; 

г) сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, 

районної у місті ради; 

д) головою обласної, районної, районної у місті ради. 

 

13. Повідомлення про результат місцевого референдуму публікується не 

пізніше як на: 

а) 10 день після його проведення; 

б) 15 день після його проведення; 

в) 5 день після його проведення; 

г) 7 день після його проведення; 

д) 3 день після його проведення. 

 

14. Рішення, ухвалене місцевим референдумом: 

а) не є обов’язковим для виконання на відповідній території; 

б) потребує затвердження посадовими особами чи органами місцевого 

самоврядування; 

в) виступає додатковим актом локальної нормотворчості громади; 

г) не потребує затвердження посадовими особами чи органами місцевого 

самоврядування; 

д) виступає основним актом локальної нормотворчості громади, який 

дозволяє їй брати пряму участь в управлінні місцевими справами, не потребує 

затвердження посадовими особами чи органами місцевого самоврядування і є 

обов’язковим для виконання на відповідній території. 

 
16. До системи місцевого самоврядування не входить: 
а) територіальна громада; 
б) обласна рада; 
в) сільська, селищна, міська рада; 
г) сільський, селищний, міський голова; 
д) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради. 
 
17. Який з перелічених прикладів не є елементом системи місцевого 

самоврядування: 
а) територіальна громада, сільська, селищна, міська рада, сільський 

селищний, міський голова; 
б) виконавчі органи села, селища, міської ради; районні в місті ради; 
в) районні та обласні ради, що представляють інтереси територіальних 

громад сіл, селищ, міст; 
г) інституції самоорганізації населення; 
д) профспілкові об’єднання. 
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18. Суб’єктом місцевого самоврядування є: 

а) населення; 

б) органи місцевого самоврядування; 

в) посадові особи; 

г) місцеві держадміністрації; 

д) держава. 

 

19. Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що 

створюються частиною жителів, які: 

а) постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, 

міста; 

б) прописані у відповідному селі, селищі, місті; 

в) зареєстровані на відповідній території в межах села, селища, міста; 

г) тимчасово проживають на відповідній території в межах села, селища, 

міста; 

д) працюють на відповідній території в межах села, селища, міста. 

 

20. Органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ та міст, називаються: 

а) загальний склад ради; 

б) територіальна громада; 

в) районні та обласні ради; 

г) представницький орган місцевого самоврядування; 

д) загальні збори. 

 

VІ. Словникова робота: 

система місцевого самоврядування, елементи системи місцевого 

самоврядування, первинні суб'єкти місцевого самоврядування, територіальна 

громада місцевого самоврядування, представницькі органи місцевого 

самоврядування, постійні депутатські комісії місцевого самоврядування, 

тимчасові депутатські комісії місцевого самоврядування, обласні та районні 

ради місцевого самоврядування, сільський селищний міський голова місцевого 

самоврядування, виконавчі органи сільських селищних міських рад місцевого 

самоврядування, виконавчі комітети місцевого самоврядування, виконавчі 

відділи місцевого самоврядування, виконавчі управління місцевого 

самоврядування, органи самоорганізації населення місцевого самоврядування, 

асоціації місцевого самоврядування, кондомініум, статус асоціацій, членство в 

асоціаціях, право асоціацій на об'єднання, статут асоціації, представництво 

членів асоціації. 
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ТЕМА 7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ 

СТАТУСУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Елементи, які належать до системи місцевого самоврядування в Україні. 

 Статут територіальної громади – основний нормативний акт локальної 

саморегуляції. 

 Політичні чинники, що впливають на формування територіальної громади. 

 

II. Скласти схеми: 

 Функції територіальних громад. 

 Сучасні моделі місцевого самоврядування. 

 Припинення дії та відміна актів органів місцевого самоврядування. 

 Співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського 

суспільства в Україні. 

 Повноваження територіальної громади. 

 Види територільних громад. 

 

III. Тематика рефератів 

 «Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування: 

поняття, ознаки та види». 

 «Функції і повноваження територіальної громади». 

 «Статут територіальної громади – основний нормативний акт локальної 

саморегуляції». 

 «Роль та місце територіальних громад в політичній системі України». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури 

та підготувати анотацію): 

 Елементи, які належать до системи місцевого самоврядування в Україні. 

 Політичні чинники, що впливають на формування територіальної громади. 

 
V. Вирішити тестові завдання: 

1. Вперше в Україні на конституційному рівні місцеве самоврядування 

закріплене в: 

а) Конституції Пилипа Орлика; 

б) Конституції УРСР 1919 року; 

в) Конституції УРСР 1929 року; 

г) Конституції УРСР 1937 року; 

д) Конституції України 1996 року. 
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2. Гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів 

кількох сіл, селищ, міст – самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України – це визначення наведено із: 

а) Європейської хартії місцевого самоврядування; 

б) Конституції України; 

в) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

г) Всесвітньої декларації місцевого самоврядування; 

д) доктринальне визначення. 

 

3. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його 

функцій і повноважень, є: 

а) трудовий колектив; 

б) територіальна громада; 

в) громадська організація; 

г) органи самоорганізації населення; 

д) всі відповіді є правильними. 

 

4. Громадівська теорія місцевого самоврядування характеризується 

наступними ідеями: 

а) територіальна громада наполягає на повній самостійності органів 

самоврядування, діє за принципом «дозволено все, що не заборонено законом», 

змішує самоврядні територіальні одиниці з різного роду приватноправовими 

об’єднаннями (промисловими компаніями, благодійними фондами, тощо); 

б) територіальна громада є недержавним за своєю природою утворенням, 

має власну компетенцію в сфері неполітичних відносин, до яких держава 

байдужа, а саме – в місцевих громадських і господарських справах; 

в) територіальна громада є незалежною від держави органічною 

корпорацією, що склалася природним шляхом, відповідно й її право на 

самоврядування виводиться з природи територіальної громади, має такий самий 

природний та невідчужуваний характер, як права і свободи людини; 

г) територіальна громада – це особлива організація державної влади, що 

ґрунтується на виборних началах, де компенсація органів місцевого 

самоврядування визначається державою, діє за принципом «дозволено те, що 

передбачено законом», на відміну від центрального управління місцеве 

самоврядування здійснюється не державними чиновниками, а за допомогою 

місцевих спільнот, місцевих жителів, зацікавлених у місцевому самоврядуванні. 

д) територіальна громада визнавалася залежною від держави корпорацією, 

що склалася законним шляхом, відповідно до неї право на самоврядування 

виводиться з природи держави. 
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5. Форми участі членів територіальних громад у вирішенні питань 

місцевого значення: 

а) колективні та індивідуальні; 

б) автономні та колективні; 

в) загальні та специфічні; 

г) автономні та резервні; 

д) загальні, специфічні та резервні. 

 

6. Пропозиції членів громади про обов’язковий розгляд на відкритому 

засіданні ради будь-якого питання віднесеного до відання місцевого 

самоврядування – це: 

а) місцевий референдум; 

б) місцеві вибори; 

в) місцеві ініціативи; 

г) громадські слухання; 

д) місцеві збори. 

 

7. Форма вирішення територіальною громадою питань місцевого значення 

шляхом прямого волевиявлення – це: 

а) місцевий референдум; 

б) місцеві вибори; 

в) місцеві ініціативи; 

г) громадські слухання; 

д) місцеве рішення питань 

 

8. Громадські слухання відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» повинні проводитись: 

а) кожного місяця; 

б) не рідше одного разу на пів року; 

в) не рідше одного разу на квартал; 

г) не рідше одного разу на рік; 

д) кожного тижня. 

 

9. До специфічних рис органу місцевого самоврядування як самостійного 

виду органів публічної влади не належить: 

а) орган місцевого самоврядування утворюється з метою виконання завдань 

та функцій місцевого самоврядування; 

б) орган місцевого самоврядування не входить до системи органів державної 

влади; 

в) орган місцевого самоврядування наділяється владними повноваженнями з 

метою вирішення питань місцевого значення; 

г) орган місцевого самоврядування фінансується за рахунок державного 

бюджету; 

д) орган місцевого самоврядування становлять громадяни України, які є або 

депутатами місцевих рад або муніципальними службовцями. 
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10. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21 травня 1997 року первинним суб’єктом місцевого самоврядування в 

Україні, основним носієм його функцій і повноважень є: 

а) сільська, селищна, міська рада; 

б) органи самоорганізації населення; 

в) територіальна громада села, селища, міста; 

г) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

д) сільський, селищний, міський голова. 

 

11. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21 травня 1997 року від імені та в інтересах територіальних громад права 

суб’єкта комунальної власності здійснюють: 

а) виконавчі комітети відповідних рад; 

б) відповідні ради; 

в) голова відповідних рад; 

г) відділи відповідних рад; 

д) управління відповідних рад. 

 

12. Статут територіальної громади приймається на основі:  

а) Конституції України від 28 червня 1996 року; 

б) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 25 травня 

1997 року; 

в) Європейської Хартії про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 року; 

г) Закону України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 

2001року; 

д) Закону України « Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 

05 лютого 2015 року. 

 

13. Процедура підготовки і прийняття статуту територіальної громади 

встановлюється в: 

а) Конституції України; 

б) Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

в) Законі України «Про територіальну громаду»; 

г) Положенні «Про державну реєстрацію статутів територіальних громад»; 

д) процедура підготовки і прийняття статуту територіальної громади не 

визначена в чинному законодавстві.  

 

14. Статут територіальної громади реєструють: 

а) органи Міністерства внутрішніх справ; 

б) органи Міністерства юстиції України; 

в) виконавчий орган ради відповідної територіальної громади; 

г) адміністрація Президенту України; 

д) секретаріат Президента України. 
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15. Заява про реєстрацію статуту розглядається: 

а) один місяць; 

б) 10 днів; 

в) 15 днів; 

г) два місяці; 

д) три місяці. 

 

16. Відомості про реєстрацію статуту подаються відповідному органу 

державної статистики через: 

а) 10 днів; 

б) 15 днів; 

в) один місяць; 

г) два місяці; 

д) протягом тижня. 

 

17. Видами статутів територіальних громад є: 

а) статут територіальної громади села; 

б) статут територіальної громади селища; 

в) статут територіальної громади області; 

г) статут територіальної громади міста; 

д) статут територіальної громади сел; статут територіальної громади селища; 

статут територіальної громади міста. 

 

18. Загальний склад представницьких органів (депутатів сільських, 

селищних, міських, районних у місті рад) місцевого самоврядування залежить 

від: 

а) кількості населення адміністративно-територіальної одиниці; 

б) площі адміністративно-територіальної одиниці; 

в) від площі та кількості населення адміністративно-територіальної одиниці; 

г) від розміру місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці; 

д) від площі населення адміністративно-територіальної одиниці. 

 

19. Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» від 04 вересня 2015 

року вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за наступною 

виборчою системою: 

а) за мажоритарною системою відносної більшості; 

б) за мажоритарною системою кваліфікованої більшості; 

в) за мажоритарною системою абсолютної більшості; 

г) за системою пропорційного представництва політичних партій; 

д) за змішаною системою. 
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20. Правовою підставою об’єднання в одну територіальну громаду жителів 

кількох сіл є: 

а) рішення обласної ради; 

б) рішення сільських голів цих сіл; 

в) таке об’єднання не передбачено законодавством України; 

г) рішення місцевого референдуму; 

д) рішення виконавчих органів сільських рад. 

 

VI. Словникова робота: 

місцеве самоврядування, англо-американська (англосаксонська) система, 

континентальна (романо-германська або європейська) система, іберійська 

система, радянська система (система рад та їх виконавчих комітетів), 

магдебурзьке право, державницька теорія місцевого самоврядування, 

громадівська теорія місцевого самоврядування, теорія муніципального дуалізму, 

демократична децентралізація, адміністративна децентралізація, місцевий 

референдум, місцеві вибори, система місцевого самоврядування, територіальна 

громада, представницький орган місцевого самоврядування, районні ради, 

обласні ради, загальний склад ради, правомочний склад ради, виконавчі органи 

рад, органи самоорганізації населення, посадова особа місцевого самоврядування, 

служба в органах місцевого самоврядування, делеговані повноваження, право 

комунальної власності, місцевий бюджет, місцеві податки, місцеві збори. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 
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ТЕМА 8. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. 

 Поняття та об’єкти комунальної власності. 

 Порядок передачі об’єктів права державної та комунальної власності. 

 Фінанси місцевих органів влади структурні елементи та функції. 

 Порядок формування та структура місцевих бюджетів. 

 

II. Скласти схеми: 

 Структура комунальної власності. 

 Структурні елементи фінансів місцевих органів влади. 

 Структура бюджету місцевого самоврядування. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Фінансова підтримка місцевого самоврядування державою: теоретичний та 

практичний аспект». 

 «Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та підприємств, 

установ і організацій різних форм власності». 

 «Шляхи подолання проблем при формуванні місцевих бюджетів». 

 «Історичні аспекти виникнення місцевих податків і зборів в Україні». 

 «Органи управління комунальною власністю та їх правосуб’єктність». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури 

та підготувати анотацію): 

 Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. 

 Поняття та об’єкти комунальної власності. 

 Порядок передачі об’єктів права державної та комунальної власності. 

 Фінанси місцевих органів влади структурні елементи та функції. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Економічною основою місцевого самоврядування є: 

а) муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебувають у 

державній власності й передані в управління органам місцевого 

самоврядування, а також інша власність, яка має задовольняти потреби 

населення муніципального утворення; 

б) місцеві фінанси, майно, що перебувають у державній власності; 

в) муніципальна власність; 

г) майно, що перебуває у державній власності; 

д) місцеві фінанси, що перебувають у комунальній власності. 
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2. Фінансова допомога місцевому самоврядуванню з боку держави може 

здійснюватися у формі: 

а) кредиту; 

б) депозиту; 

в) детермінації; 

г) дотації; 

д) міжнародних інвесторів. 

 

3. Реальність місцевого самоврядування визначається, в першу чергу, 

матеріальними і фінансовими ресурсами, якими розпоряджається 

територіальна громада та які в сукупності становлять: 

а) матеріальну основу місцевого самоврядування; 

б) фінансову основу місцевого самоврядування; 

в) матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування; 

г) комунальну основу місцевого самоврядування; 

д) підприємницьку основу місцевого самоврядування. 

 

4. Конституція України (ст. 142) до матеріальної і фінансової основи 

місцевого самоврядування не відносить: 

а) рухоме і нерухоме майно; 

б) доходи місцевих бюджетів; 

в) землю, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст; 

г) кошти з Національного банку України; 

д) землю, природні ресурси, що є у власності районів у містах. 

 

5. Провідне місце в структурі матеріальної основи місцевого 

самоврядування займає: 

а) комунальна власність; 

б) колективна власність; 

в) кооперативна власність; 

г) державна власність; 

д) приватна власність. 

 

6. Самостійна форма власності, суб’єктами якої є територіальні громади 

села (кількох сіл у разі добровільного об’єднання в сільську громаду їх жителів), 

селища, міста, району в місті – це: 

а) колективна власність; 

б) комунальна власність; 

в) державна власність; 

г) приватна власність; 

д) кооперативна власність. 
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7. Поняття комунальної власності вперше на законодавчому рівні було 

введено: 

а) Закон України «Про місцеве самоврядування»; 

б) Бюджетним кодексом України; 

в) Конституцією України; 

г) Закон України «Про власність»; 

д) Цивільним Кодексом України. 

 

8. Перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади 

визначає: 

а) відповідна сільська, селищна, міська рада; 

б) сільська рада; 

в) міська рада; 

г) селищна рада; 

д) міська або сільська ради. 

 

9. Об’єкти, що задовольняють спільні потреби територіальних громад і 

перебувають в управлінні районних та обласних рад без визначення часток 

територіальних громад – це: 

а) спільна часткова власність; 

б) спільна сумісна власність; 

в) спільна власність: 

г) державна власність; 

д) комунальна власність. 

 
10. Об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих 

бюджетів, які за рішенням двох або кількох територіальних громад, 
відповідних органів місцевого самоврядування об’єднуються на договірних 
засадах для виконання спільних проектів або для спільного фінансування 
(утримання) комунальних підприємств, установ та організацій з визначенням 
часток територіальних громад – це: 

а) спільна часткова власність; 
б) спільна сумісна власність; 
в) спільна власність: 
г) державна власність; 
д) комунальна власність. 
 

11. У структурі об’єктів права спільної власності можна виділити: 

а) спільну та комунальну власність; 

б) спільну та часткову власність; 

в) спільну часткову та спільну сумісну власність; 

г) державну та комунальну власність; 

д) спільну часткову та спільну комунальну власність. 
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12. Територіальна громада безпосередньо або через органи місцевого 

самоврядування: 

а) володіє, користується і розпоряджається належним їй на основі права 

комунальної власності рухомим і нерухомим майном, коштами та іншими 

об’єктами з метою забезпечення надання населенню передбачених законом 

громадських послуг; 

б) розпоряджається належним їй на основі права комунальної власності 

рухомим і нерухомим майном, коштами та іншими об’єктами з метою 

забезпечення надання населенню передбачених законом громадських послуг; 

в) користується і розпоряджається належним їй на основі права 

комунальної власності рухомим і нерухомим майном, коштами та іншими 

об’єктами з метою забезпечення надання населенню передбачених законом 

громадських послуг; 

г) володіє і розпоряджається належним їй на основі права комунальної 

власності рухомим і нерухомим майном, коштами та іншими об’єктами з метою 

забезпечення надання населенню передбачених законом громадських послуг; 

д) користується належним їй на основі права комунальної власності 

рухомим і нерухомим майном, коштами та іншими об’єктами з метою 

забезпечення надання населенню передбачених законом громадських послуг. 

 

13. Фінансові ресурси територіальної громади за своєю структурою не 

включають: 

а) кошти місцевого бюджету; 

б) позабюджетні кошти місцевого самоврядування; 

в) кошти з Національного банку України; 

г) кошти комунальних підприємств; 

д) надходження і витрати на виконання повноважень місцевого 

самоврядування. 

 

14. Центральне місце в структурі місцевих фінансів займають: 

а) бюджети місцевого самоврядування; 

б) позабюджетні кошти місцевого самоврядування; 

в) кошти з Національного банку України; 

г) кошти комунальних підприємств; 

д) кошти приватних підприємств. 

 

15. Розробляють, затверджують і виконують відповідні органи місцевого 

самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх 

створення): 

а) позабюджетні кошти місцевого самоврядування; 

б) кошти з Національного банку України; 

в) кошти приватних підприємств; 

г) бюджети місцевого самоврядування; 

д) кошти комунальних підприємств. 

 



112 

16. Рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні 

цільові (у тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є в 

комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у 

містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в 

управлінні районних і обласних рад – це: 

а) матеріальна основа місцевого самоврядування; 

б) фінансова основа місцевого самоврядування; 

в) майнова основа місцевого самоврядування; 

г) матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування; 

д) матеріально-технічна основа місцевого самоврядування. 

 

17. Фінансові ресурси територіальної громади за своєю структурою 

включають: 

а) кошти місцевого бюджету, позабюджетні кошти місцевого 

самоврядування, кошти комунальних підприємств; 

б) кошти місцевого бюджету, кошти комунальних підприємств; 

в) кошти державного бюджету, кошти приватних підприємств; 

г) кошти державного бюджету, кошти державних підприємств; 

д) кошти місцевого бюджету, позабюджетні кошти місцевого 

самоврядування. 

 

18. Провідне місце у структурі фінансової основи місцевого 

самоврядування займає: 

а) комунальна власність; 

б) колективна власність; 

в) кооперативна власність; 

г) державна власність; 

д) приватна власність. 

 

19. Дотації – це: 

а) кошти, які виділяються з державного бюджету на певний строк для 

фінансування конкретних програм з метою соціально-економічного 

вирівнювання відповідних територій; 

б) кошти державного бюджету, що розподіляються обласними радами між 

районними бюджетами і бюджетами міст обласного значення; 

в) кошти, необхідні для фінансування витрат, пов’язаних із здійснення 

органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та 

виконання рішень органів виконавчої влади; 

г) кошти, які передаються до місцевого бюджету з державного бюджету у 

випадках, коли кошти, що надходять з власних джерел та закріплених доходів 

недостатньо для формування мінімального розміру місцевого бюджету; 

д) кошти місцевого бюджету, що розподіляються обласними радами для 

здійснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень. 
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20. Підставою для набуття права комунальної власності є: 

а) передача майна і майнових прав територіальним громадам безоплатно 

державою та іншими суб'єктами права власності; 

б) передача майна і майнових прав територіальним громадам за плату 

державою та іншими суб'єктами права власності; 

в) створення і придбання майна органами місцевого самоврядування в 

порядку, встановленому законом; 

г) передача майна і майнових прав територіальної громади внаслідок 

спадкування; 

д) передача майна і майнових прав територіальним громадам безоплатно 

державою та іншими суб'єктами права власності, а також створення і 

придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, 

встановленому законом. 

 

VІ. Словникова робота: 

матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування, принципи 

матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування, власність, форми 

власності, комунальна власність, муніципальна власність, гарантії 

муніципальної власності, місцеві податки, місцеві збори, бюджет, бюджетний 

процес, міжбюджетні трансферти, місцеві бюджети, доходи бюджету 

місцевого самоврядування, видатки бюджету місцевого самоврядування, 

бюджет розвитку місцевих бюджетів, спеціальний фонд бюджету місцевого 

самоврядування, дотація, субвенція. 
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ТЕМА 9. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 

МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ДНІПРІ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Роль міста в українському суспільстві.  

 Організація роботи органів місцевого самоврядування в столиці України – 

Місті-герої Києві.  

 Організаційно-правова основа та посадові особи органів місцевого 

самоврядування в Києві, їх функції та повноваження. 

 

II. Скласти схеми: 

 Основні напрямки та принципи міського розвитку в Україні. 

 Принципи міського розвитку в Україні. 

 Система місцевого самоврядування у м. Дніпро. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Кондомінімум як провідний орган самоорганізації населення у м. Дніпро». 

 «Спеціальний статус міст: питання теорії та практики». 

 «Аналіз діяльності депутатських груп Дніпровської міської ради». 

 «Матеріально-фінансова основа та гарантії здійснення місцевого 

самоврядування в м. Дніпро». 

 «Зародження та розвиток міст в Україні.» 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури 

та підготувати анотацію): 

 «Зародження та розвиток міст в Україні». 

 «Правовий статус громадського комітету територіального самоврядування в 

м. Дніпро». 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Закріплюють призначення і міру можливої й необхідної поведінки органів 

публічної влади, їх структурних підрозділів та посадових і службових осіб у 

владних правовідносинах – це: 

а) матеріальні норми; 

б) процесуальні норми; 

в) охоронні норми; 

г) юридичні норми; 

д) конституційні норми. 
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2. Визначають юридичну процедуру, порядок і умови реалізації передбачених 

матеріальними нормами функцій і повноважень, надаючи цій процедурі правової 

частково організаційної форми – це:  

а) матеріальні норми; 

б) процесуальні норми; 

в) охоронні норми; 

г) юридичні норми; 

д) конституційні норми. 

 

3. Територіальною основою місцевого самоврядування є визначені 

адміністративно-територіальні одиниці: 

а) село, селище, місто, району місті, район, область; 

б) село, селище, місто; 

в) район, область, село; 

г) селище, місто; 

д) область, село, селище. 

 

4. Територіальна основа діяльності органів місцевої влади включає ряд 

ознак, які дають кількісну та якісну характеристику того географічного 

простору, на який поширюється влада зазначених органів, до них належать: 

а) географічні розміри підвладної території та місце, де знаходяться органи 

влади; 

б) масштаби підвладної території та місце, де знаходяться органи влади; 

в) географічні розміри і масштаби підвладної території, місце, де 

знаходяться органи влади, топографію, умови для певного виду економічної 

діяльності, наявність природних ресурсів, доступ до транспортних вузлів та 

комунікацій та ін.; 

г) умови для певного виду економічної діяльності, наявність природних 

ресурсів, доступ до транспортних вузлів та комунікацій; 

д) наявність природних ресурсів, доступ до транспортних вузлів та 

комунікацій. 

 

5. Адміністративно-територіальними одиницями України є: 

а) 24 області; 

б) 23 області; 

в) 21 область; 

г) 25 областей; 

д) 26 областей. 

 

6. Стаття 132 Конституції України передбачає, що територіальний 

устрій України ґрунтується на: 

а) засадах єдності та цілісності державної території;  

б) збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів; 

в) засадах єдності державної території; 

г) засадах цілісності державної території; 
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д) засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації 

і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-

економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, 

екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних 

традицій. 

 

7. Процедура підготовки і прийняття статуту територіальної громади 

встановлюється в: 

а) Конституції України; 

б) Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

в) Законі України «Про територіальну громаду»; 

г) Положенні «Про державну реєстрацію статутів територіальних громад»; 

д) процедура підготовки і прийняття статуту територіальної громади не 

визначена в чинному законодавстві.  

 

8. Реєстрація статуту територіальної громади м. Дніпро здійснюється: 

а) органами місцевого самоврядування; 

б) Міністерством юстиції України; 

в) міським управлінням юстиції;  

г) не підлягає реєстрації; 

д) районними, міськрайонними (у разі утворення) управліннями юстиції. 

 

9. Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» був 

прийнятий: 

а) у 1998 році; 

б) у 1999 році; 

в) у 1996 році; 

г) у 2000 році; 

д) у 1997 році. 

 

10. Відповідно до Закону України «Про столицю України – місто-герой 

Київ» до форм безпосереднього здійснення місцевого самоврядування в м. Києві 

не належить: 

а) збори громадян за місцем проживання; 

б) міські ініціативи; 

в) створення органів самоорганізації населення; 

г) вирішення питань місцевого самоврядування районними у місті Києві 

радами; 

д) міський референдум. 
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11. Відповідно до Закону України «Про столицю України – місто-герой 

Київ» до системи органів місцевого самоврядування в м. Києві не належить: 

а) територіальна громада міста; 

б) міський голова; 

в) міська рада; 

г) обласна рада; 

д) районні ради. 

 

12. Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві не 

забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, 

здійснення містом таких функцій: 

а) вирішення питань щодо розміщення центральних органів, які 

утворюються Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом 

Міністрів України, а також дипломатичних представництв, консульств іноземних 

держав та представництв міжнародних організацій в Україні; 

б) взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України та 

Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, 

програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці; 

в) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, 

культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і 

ландшафтів, що мають національне значення; 

г) створення належних умов для діяльності у місті Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 

державної влади, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних 

організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, 

місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ; 

д) надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-

культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг громадянам. 

 

13. Система місцевого самоврядування у місті Києві включає: 

а) територіальну громаду міста, міського голову, міську раду, виконавчий 

орган міської ради, районні ради, виконавчі органи районних у місті рад, органи 

самоорганізації населення; 

б) міського голову, міську раду, виконавчий орган міської ради, районні 

ради, виконавчі органи районних у місті рад, органи самоорганізації населення; 

в) територіальну громаду міста, міського голову, міську раду, виконавчий 

орган міської ради, районні ради, виконавчі органи районних у місті рад; 

г) територіальну громаду міста, міську раду, виконавчий орган міської ради, 

районні ради, виконавчі органи районних у місті рад, органи самоорганізації 

населення; 

д) територіальну громаду міста, міського голову, міську раду, районні ради, 

виконавчі органи районних у місті рад, органи самоорганізації населення. 
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14. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється: 

а) територіальною громадою міста; 

б) територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську 

міську раду, районні в місті ради (у разі їх утворення) та їх виконавчі органи; 

в) через Київську міську раду; 

г) через районні в місті ради; 

д) через виконавчі органи. 

 

15. Порядок формування та повноваження міської, районних у місті рад у 

м. Києві визначаються: 

а) Законом України «Про органи самоорганізації населення»; 

б) Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого 

самоврядування»; 

в) Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

г) Конституцією України; 

д) Законом України «Про місцеві державні адміністрації». 

 

16. Виконавчим органом Київської міської ради є: 

а) Київська міська державна адміністрація; 

б) її виконавчий комітет; 

в) секретар міської ради; 

г) тимчасові комісії; 

д) постійні комісії. 

 

17. Питання організації управління районами в місті Києві належать до 

компетенції: 

а) Київської міської державної адміністрації; 

б) Київської міської ради; 

в) виконавчому комітету; 

г) секретарю міської ради; 

д) постійних комісій. 

 

18. У разі не утворення районної у місті Києві ради голова районної у місті 

Києві державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з 

посади: 

а) Кабінетом Міністрів України; 

б) Верховною Радою України; 

в) Президентом України; 

г) Прем’єр-міністром України; 

д) Президією Київської міської ради. 
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19. Є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і 

рекомендації з питань, які передбачається в нести на розгляд ради: 

а) міський голова; 

б) заступник міського голови; 

в) секретаріат Київської міської ради; 

г) секретар Київської міської ради; 

д) Президія Київської міської ради. 

 

20. Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно 

до: 

а) Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів»; 

б) Закону України «Про місцеве самоврядування»; 

в) Закону України «Про органи самоорганізації населення»; 

г) Закону України «Про місцеві вибори»; 

д) Закону України «Про столицю України місто-герой Київ». 

 

VІ. Словникова робота: 

місто, міський розвиток, напрями міського розвитку, принципи міського 

розвитку, урбанізація, спеціальний статус міст, регламент міської ради, 

секретар, міськради, тимчасові комісії, постійні комісії, робочі групи, фракції, 

депутатські групи, виконком, керуючий справами виконкому, департамент, 

управління, відділ. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Підготовка до семінарських занять допомагає глибше вивчити основні 

теми дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування України», 

оволодіти вмінням самостійно працювати з Конституцією України, законами, 

іншими нормативно-правовими актами та спеціалізованою літературою. 

Самостійна робота здійснюється у таких формах: 

 виконання домашніх завдань; 

 складання схем, таблиць з тем курсу «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування України»; 

 підготовка наукових доповідей та рефератів з тем, зазначених в 

програмі курсу; 

 складання процесуальних документів; 

 робота як з нормативними актами внутрішнього законодавства, так і 

з міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, та іншими міжнародними актами, а 

також тлумачення їх відповідно до конкретних обставин; 

 доопрацювання матеріалів лекції шляхом пошуку додаткової 

спеціалізованої літератури та опрацювання нормативно-правових 

актів; 

 робота в інформаційних мережах; 

 опрацювання додаткової спеціалізованої літератури; 

 складання конспектів тем, що виносяться на самостійне вивчення. 

Підготовка до семінарських занять передбачає вирішення ситуаційних 

задач з відповідної теми. Вирішення ситуаційних задач передбачає ретельне 

вивчення всіх питань семінарського заняття, ознайомлення з рекомендованою 

літературою, опрацювання та детальний аналіз нормативних джерел з 

відповідної теми. 

Розглядаючи конкретне завдання, необхідно дослідити всі обставини 

казусу і чітко відповісти на поставлені після завдання питання. Відповіді мають 

носити розширений та обгрунтований характер, обов’язково із посиланням на 

норми того чи іншого нормативного акту, а також на монографічне або 

навчально-методичне джерело, яке використовувалося. 

Складаючи схеми чи таблиці, необхідно ознайомитися зі всіма 

матеріалами відповідної теми, опрацювати нормативно-правові акти та іншу 

спеціалізовану літературу. Виклад матеріалу в схемах та таблицях повинен 

бути стислим, максимально інформованим. Текстову інформацію, що подано в 

схемах та таблицях, потрібно ретельно перевірити на відсутність 

орфографічних, граматичних чи стилістичних помилок. Схеми, таблиці мають 

бути подані на електронному носії та у роздрукованому вигляді. Усі схеми 

повинні бути підписані і обов’язково сформовані в окрему папку. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Однією з форм організації навчального процесу в умовах кредитно-

модульної системи є індивідуальна робота студентів. 

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування України» може включати: 

 написання наукових статей та тез наукових доповідей; 

 участь у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, 

наукових засіданнях, науково-практичних семінарах, колоквіумах 

тощо; 

 участь у роботі студентського наукового гуртка з конституційного 

права України; 

 анотацію прочитаної додаткової літератури з навчальної дисципліни, 

бібліографічний опис літератури; 

 зібрання постатейного матеріалу та письмовий аналіз 

конституційного законодавства України; 

 розробка мультимедійних презентацій у вигляді спеціально 

підготовленого слайд-шоу, де матеріал подається у вигляді схем, 

діаграм, статистичних даних тощо; 

 написання наукових доповідей, рефератів та їх презентація на 

семінарських заняттях. 

Вибір видів індивідуальної роботи здійснюється студентом за власними 

інтересами та попереднім узгодженням з викладачем. Тематику та форму 

індивідуальної роботи студент отримує на початку навчального року і здає 

роботу у визначені строки. Організацію, контроль та оцінювання якості 

виконання індивідуальної роботи студентів здійснює науковий керівник. 

Індивідуальна робота подається на кафедру для перевірки до початку 

екзаменаційної сесії. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

 

Принципи і види контролю знань студентів з дисципліни  

«ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО 

ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ» 

 

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ і являє собою 

організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним 

процесом.  

Показники контролю знань студентів – основа для судження про результаті 

навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальної 

програми, переведення на наступний курс.  

Результати контролю знань слугують основним показником, за яким 

оцінюється робота окремого студента, академічної групи, курсу, факультету в 

цілому, а також робота викладача. 

За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, 

організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям. 

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: 

• перевірка й оцінка знань студентів мають відображати рівень засвоєння знань 

та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів; 

• перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, планово, у 

нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим 

ускладненням завдань, змісту й методики; 

• перевірка й оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних 

особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента; 

• диференціація оцінок має здійснюватися за заздалегідь визначеними 

об’єктивними критеріями; 

• оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості та кількості 

засвоєних знань, умінь і навичок. 

Контроль знань з дисципліни «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування України», що викладається на кафедрі загальноправових 

дисциплін складається з двох блоків планових заходів: 

1) модульний контроль знань студентів; 

2) підсумковий контроль знань студентів. 
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Оцінювання модульного контролю студента 

Модульний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього 

навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння студентом 

програмного матеріалу. Модульний контроль роботи студента впродовж семестру 

має: 

• допомагати студентові в організації його роботи; 

• привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу й підготовки до 

сприйняття наступних тем із програми дисципліни; 

• виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, 

що перешкоджають виконувати навчальну програму; 

• стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни; 

• виявити обсяг, глибину та якість сприйняття студентом матеріалу, який 

вивчається; 

• визначити прогалини в знаннях та способи їх усунення; 

• виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.  

Оцінювання модульного контролю студента в семестрі проводиться за двома 

основними напрямами (об’єктами контролю): 

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; 
2) виконання завдань для самостійного опрацювання. 

 

Підсумковий контроль знань студентів 

Підсумковий контроль знань студентів охоплює результати оцінювання 

модульного контролю та екзамен. Метою підсумкового контролю знань є 

визначення дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дисципліни за 

обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у 

практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі 

екзамену. Питання до екзамену є вузловими, узагальненими, комплексними, 

потребують творчого підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати 

отримані знання. 

Питання до екзамену відбираються в межах програмних питань, що 

становлять зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до 

студентів на початку навчального семестру. 

Передумовою для успішного складання екзамену з дисципліни є поточна 

робота протягом семестру. 
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО 

ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ» 

 
1. Загальні положення 

1.1. Положення про рейтингову систему оцінювання успішності навчання 
(далі – РСО), які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, 
методику його розрахунку та принципи використання, розробляється, 
обговорюється й ухвалюється до початку семестру, в якому вивчається 
дисципліна «Державне будівництво та місцеве самоврядування України», на 
початку навчального року доводиться до студентів і протягом навчального року 
залишаються незмінними.  

1.2. В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення 
рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у 
процесі навчання. 

Метою рейтингової системи оцінювання є: 
- інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки 

фахівців; 
- підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, 

систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за 
результати навчальної діяльності; 

- встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та 
своєчасне коригування його навчальної діяльності; 

- забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні; 
- підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів; 
- зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період 

екзаменаційних сесій. 
1.3. Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми 

дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування України».  
1.4. Основою для розробки РСО є розподіл аудиторного часу на певні види 

навчальних занять, які заплановані в робочих навчальних планах, модульні 
контролі, індивідуальні завдання тощо.  
 

2. Система оцінювання 
2.1. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Тобто, це 
максимально можлива сума балів за всі види робіт з даного модуля: 
семінарські, практичні та інші заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення 
першоджерел, тем і розділів; робота за індивідуальним планом; колоквіуми, 
написання тез тощо.  

2.2. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених 
кафедрою загальноправових дисциплін критеріїв. Складова модульного 
контролю має бути не більше 40 балів. 

2.3. Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, 
виконаних у рамках аудиторних занять, – 30 балів, самостійної роботи, 
виконання індивідуальних завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний 
контроль, – 40 балів. 
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2.4. Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно 
атестовані з дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування 
України» за результатами модульних контролів (отримали 60 балів і вище) на 
останньому тижні теоретичного навчання за їх згодою в заліково-
екзаменаційній відомості проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за 
4-х бальною шкалою. 

2.5. За бажанням студент може складати підсумковий екзамен з метою 
підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова 
екзаменаційного контролю має бути не більше 40 балів. 

2.6. Викладач зобов’язаний розробити конкретний перелік робіт, які 
зобов’язаний виконати студент, та критерії їх оцінки (чіткі критерії оцінювання 
модулів, самостійної роботи, індивідуального завдання, контрольної роботи і 
т.п.) та довести їх до відома студентів на початку вивчення дисципліни 
«Державне будівництво та місцеве самоврядування України». 

2.7. Під час контролю систематичності та активності роботи студентів 
оцінці можуть підлягати: відвідування семінарських і практичних занять, 
активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів, результати 
виконання лабораторних робіт, проведення розрахунків, завдання для 
самостійного вивчення, підготовка рефератів та їх презентація, участь у 
студентських конференціях, гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші 
форми робіт. 

2.8. Кафедра загальноправових дисциплін і викладачі можуть 
встановлювати заохочувальні бали за активну участь в обговоренні 
навчального матеріалу, творче виконання завдань, за додаткову індивідуальну 
роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу «Державне будівництво та 
місцеве самоврядування України» (написання і захист реферату, огляд 
літератури, участь у науковій роботі, публікації статей, олімпіадах, 
конференціях, виставках, заявках на винаходи тощо), а також вилучати бали за 
пропуски занять, несвоєчасне виконання завдань тощо. Слід однак мати на 
увазі, що під час додаткового нарахування балів їх загальна сума не повинна 
перевищувати максимально допустиме значення.  

 

3. Переведення значення рейтингових оцінок  
з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки 

3.1. Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників100-
бальної університетської шкали оцінювання в традиційну бальну шкалу та 
європейську шкалу ECTS: 

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою 

навчального 
закладу  

А відмінно 90–100 
ВС добре 75–89 
DE задовільно 60–74 
FX незадовільно з можливістю повторного складання 35–59 
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–34 

FX означає: «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову роботу 
для успішного складання; 

F означає: «незадовільно» – необхідна значна подальша робота. 
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Розподіл балів, які отримують студенти: 

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких 

навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом семестру 

МОДУЛЬ (М) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 

(ПК) 
Модульний контроль 

(МК) 
Аудитор

на робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальн

а робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 

(П)=ПК+Е≤100 ≤40 

 

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких 

навчальним планом передбачено два модульних контролі протягом семестру 

МОДУЛЬ 1 (М1) МОДУЛЬ 2 (М2) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 1 

(ПК1) 

м
о

д
у

л
ь

н
и

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 (

М
К

1
) Поточний контроль 2 

(ПК2) 

м
о

д
у

л
ь

н
и

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 (

М
К

2
) 

Аудито

рна 

робота 

Самості

йна 

робота 

Індивідуал

ьна робота 

Аудито

рна 

робота 

Самості

йна 

робота 

Індивідуал

ьна робота 

≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 ≤60 ≤40 

М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 + МК2 ≤ 100 

Підсумкова оцінка (П)= 
М1+М2 

≤100 
2 

Підсумкова оцінка у 

випадку складання 

екзамену(П) = 

ПК1+ПК2 
+Е≤100 ≤40 

2 
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Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських та практичних заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 
з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 
помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 
для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

З КУРСУ «ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО 

ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ» 

 

Залік є остаточною формою контролю з навчальної дисципліни «Державне 

будівництво та місцеве самоврядування України», засобом виявлення і оцінки 

результатів навчального процесу.  

Мета заліку полягає у завершенні курсу вивчення «Державне будівництво 

та місцеве самоврядування України», оцінити рівень отриманих студентами 

знань. 

 

Критерії оцінювання: 

«Відмінно» – якщо студент глибоко у повному обсязі засвоїв програмний 

матеріал; вичерпно та послідовно, грамотно й логічно його висловлює; вільно 

володіє понятійним апаратом з навчальної дисципліни; виявляє вміння 

самостійно узагальнювати та висловлювати матеріал, не допускаючи помилок. 

«Добре» – якщо студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по 

суті висловлює його, не допускає важливих неточностей у відповіді на 

запитання; має незначні зауваження під час надання відповідей. 

«Задовільно» – якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає 

окремих подробиць, допускає неточності, недостатньо правильні 

формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та 

вагається при виконанні завдань, не вміє обґрунтовувати власні судження та 

наводи власні приклади. 

«Незадовільно» – якщо студент не знає більшої частини програмного 

матеріалу, допускає суттєві помилки, з великими труднощами відповідає на 

питання, не володіє понятійним апаратом з курсу. 

 

 

1. Поняття та принципи науки державне будівництво та самоврядування. 

2. Предмет та метод регулювання державного будівництва та 

самоврядування. 

3. Джерела та система науки державного будівництва та самоврядування. 

4. Система органів державної влади в Україні. 

5. Загальні засади організації і діяльності органів державної влади України. 

6. Зв’язок дисципліни ―Державне будівництво та самоврядування в Україні‖ з 

іншими галузями права.  

7. Конституційні основи державного будівництва та місцевого 

самоврядування 

8. Принцип розподілу влад та його реалізація в сучасній Україні. 

9. Поняття та ознаки державного ладу України. 

10. Принципи державного ладу України: поняття, види та їх характеристика. 

11. Функції Української держави та їх характеристика. 

12. Механізм Української держави: поняття, ознаки та структура. 
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13. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні: 

повноваження, структура, склад. 

14. Правовий статус народного депутата України. 

15. Законодавча ініціатива: поняття, суб’єкти, порядок внесення. 

16. Компетенція, порядок формування та організація роботи Кабінету 

Міністрів України. 

17. Організація роботи центральних органів виконавчої влади. 

18. Структура, порядок формування та організація роботи місцевих державних 

адміністрацій. 

19. Організація роботи судової влади в Україні. 

20. Місце прокуратури в системі органів державної влади: система і структура 

прокуратури; функції і повноваження прокуратури; акти органів 

прокуратури. 

21. Статус та основні напрями діяльності Президента України. 

22. Порядок обрання глави держави. 

23. Формування і розвиток інституту президентства в Україні. 

24. Роль Президента України у взаємодії законодавчої і виконавчої влади. 

25. Повноваження Президента України. 

26. Рада національної безпеки і оборони: поняття, завдання, склад та порядок 

роботи. 

27. Підстави та порядок припинення повноважень Президента України. 

28. Центральні органи виконавчої влади: правовий статус, порядок діяльності. 

29. Місцеве самоврядування: поняття, співвідношення з місцевим 

управлінням. 

30. Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу.  

31. Місцеве самоврядування як форма безпосередньої демократії.  

32. Місцеве самоврядування як право територіальної громади на самостійне 

вирішення питань місцевого значення. 

33. Принципи та функції місцевого самоврядування в Україні: аналіз і 

прогноз. 

34. Історія становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

35. Роль місцевого самоврядування в становленні та реформуванні системи 

територіальної організації державної влади в Україні. 

36. Міжнародні стандарти в галузі місцевого самоврядування. 

37. Система органів місцевого самоврядування. 

38. Поняття і види виборів до органів місцевого самоврядування. 

39. Принципи місцевих виборів. 

40. Порядок організації і проведення місцевих виборів: стадії та їх 

характеристика. 

41. Відповідальність за порушення норм законодавства України про місцеві 

вибори: види та їх характеристика. 

42. Поняття системи місцевого самоврядування та її елементи. 

43. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування. 

44. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування. 

45. Правові гарантії захисту місцевого самоврядування. 
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46. Загальна характеристика теорій місцевого самоврядування.  

47. Системи (типи) місцевого самоврядування. 

48. Форми реалізації громадянами права на участь у місцевому 

самоврядуванні. 

49. Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування: 

поняття, ознаки та види. 

50. Функції і повноваження територіальної громади. 

51. Статут територіальної громади – основний нормативний акт локальної 

саморегуляції. 

52. Роль та місце територіальних громад в політичній системі України 

53. Правові засади діяльності територіальної громади. 

54. Поняття представницьких органів місцевого самоврядування. 

55. Система місцевих рад як представницьких органів місцевого 

самоврядування. 

56. Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування 

України. 

57. Правовий статус депутатів місцевих рад: виникнення і строк повноважень 

депутата, дострокове припинення повноважень депутата.  

58. Основні гарантії депутатської діяльності.  

59. Порядок відкликання депутата місцевої ради. 

60. Функції і компетенція представницьких органів місцевого самоврядування 

61. Поняття та повноваження сільських, селищних, міських рад. 

62. Поняття та повноваження обласних та районних рад. 

63. Правовий статус сільського, селищного, міського голови. 

64. Виконавчі органи рад: види, склад, повноваження та порядок роботи. 

65. Голова районної, обласної, районної у місті ради: порядок обрання, 

повноваження. 

66. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

67. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. 

68. Поняття та об’єкти комунальної власності. 

69. Порядок передачі об’єктів права державної та комунальної власності. 

70. Фінанси місцевих органів влади структурні елементи та функції. 

71. Порядок формування та структура місцевих бюджетів. 

72. Місцеві референдуми: поняття, предмет, порядок організації та 

проведення. 

73. Роль міста в українському суспільстві.  

74. Організація роботи органів місцевого самоврядування в столиці України – 

Місті-герої Києві. Організаційно-правова основа та посадові особи органів 

місцевого самоврядування в Києві, їх функції та повноваження. 

75. Основні напрямки та принципи міського розвитку в Україні. 
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ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 
Тема 1. Державне будівництво та місцеве самоврядування як наука і 

навчальна дисципліна в системі конституційного права 
1) а;2) г;3) в; 4) а; 5) а;6) г;7) д;8) д;9) а;10) б;11) г; 12) б; 13) а; 14) а; 

15) а; 16) б; 17) д; 18) а; 19) а; 20) д. 
 
Тема 2. Конституційно-правові засади державного ладу України: 

проблеми теорії і практики 
1) в;2) г;3) б; 4) г; 5) а;6) г;7) а;8) г;9) б;10) г;11) г; 12) д; 13) а; 14) в; 

15) б; 16) б; 17) г; 18) а; 19) а; 20) в.  
 
Тема 3. Територіальний устрій України. 
1) в;2) г;3) б; 4) д; 5) б;6) б;7) д;8) г;9) а;10) г;11) в; 12) б; 13) а; 14) б; 

15) б; 16) а; 17) г; 18) в; 19) в; 20) д. 
 
Тема 4. Історія, теорія та методологія і міжнародні стандарти місцевого 

самоврядування 
1) д;2) а;3) д; 4) г; 5) д;6) д;7) д;8) б;9) в;10) г;11) б; 12) в; 13) в; 14) б; 

15) в; 16) а; 17) б; 18) г; 19) д; 20) в. 
 
Тема 5. Основні форми безпосередньої участі громадян у здійсненні 

місцевого самоврядування 
1) а; 2) д; 3) д; 4) г; 5) д; 6) д; 7) д; 8) б; 9) в; 10) б; 11) б; 12) в; 13) г; 14) г; 

15) д; 16) д; 17) а; 18) г; 19) г; 20) а. 
 
Тема 6. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні 
1) а;2) в;3) д; 4) б; 5) б;6) в;7) б;8) д;9) д;10) а;11) а; 12) б; 13) а; 14) б; 

15) б; 16) б; 17) д; 18) б; 19) а; 20) г. 
 
Тема 7. Конституційно-правові основи статусу територіальних громад 
1) д; 2) б; 3) б; 4) в; 5) а; 6) в; 7) б; 8) г; 9) б; 10) в; 11) а; 12) а; 13) г; 14) б; 

15) а; 16) а; 17) д; 18) а; 19) а; 20) д. 
 

Тема 8. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування 
1) а; 2) г; 3) в; 4) г; 5) д; 6) б;7) г; 8) а; 9) б; 10) а; 11) в; 12) а; 13) в; 14) а; 

15) г; 16) г; 17) а; 18) а; 19) а; 20) д. 
 
Тема 9. Особливості здійснення міського самоврядування в Україні. 

правовий статус органів місцевого самоврядування у Дніпрі 
1) г; 2) б; 3) а; 4) в; 5) а; 6) д; 7) г; 8) б; 9) б; 10) г; 11) а; 12) г; 13) а; 14) б; 

15) в; 16) а; 17) б; 18) в; 19) в; 20) г. 
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ДЛЯ   НОТАТОК 
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ДЛЯ   НОТАТОК 
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Методичне видання 

 

 

НАЛИВАЙКО ЛАРИСА РОМАНІВНА 

САВІЩЕНКО ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА  

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО 

ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

 

 

Методичні рекомендації  

для самостійної та індивідуальної роботи 

 

(для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб) 
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