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ТЕМА № 1 «ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА 

ДИСЦИПЛІНА В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА» 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

 

1. Поняття та ознаки науки “Державне будівництво та самоврядування в 

Україні”. Ідеологія державотворення. 

2. Предмет та метод регулювання державного будівництва та 

самоврядування.  

3. Джерела науки “Державне будівництво та самоврядування”: поняття, 

види. Система державного будівництва та самоврядування: поняття та 

елементи. 

4. “Державне будівництво та самоврядування” як навчальна дисципліна: 

поняття, система.  

5. Зв’язок дисципліни “Державне будівництво та самоврядування” з іншими 

галузями права. Конституційні основи державного будівництва та 

місцевого самоврядування. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

державне будівництво, 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”, система державного будівництва та самоврядування, 

методологія науки “Державне будівництво та самоврядування”, 

загальнонаукові методи, конкретні методи, 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” як навчальна дисципліна. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
Тематика рефератів:  

1. „Актуальні проблеми сучасного конституційного процесу”. 

2. „Наука державного будівництва та самоврядування: сучасність та 

перспективи розвитку” 
 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  

Скласти схеми: 

- „Методологія науки “Державне будівництво та самоврядування в 

Україні”. 
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- „Система навчальної дисципліни „Державне будівництво та 

самоврядування в Україні”. 

 

ТЕМА№ 2«КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 

ЛАДУ УКРАЇНИ:ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ» 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

 

1. Поняття та ознаки державного ладу України. 

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

3. Функції Української держави та їх характеристика. 

4. Механізм Української держави: поняття, ознаки та структура. 

5. Система державних органів в Україні. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

конституційний лад, гаранти конституційного ладу України,державний лад 

України, принципи державного ладу, суверенітет, державний суверенітет, 

національний суверенітет, форма держави, механізм держави, держані 

підприємства, установи, організації, державний апарат, функції держави, 

політична функція держави, економічна функція держави, соціальна функція 

держави, культурна функція держави, екологічна функція держави, 

інформаційна функція держави, форма реалізації функції держави, система 

державних органів, державний орган, суспільний лад України, принципи 

суспільного ладу, система суспільного ладу України, політична система 

суспільства, суб’єкти політичної системи. 
Практичне заняття №  – 2 год. 

План: 

1. Механізм Української держави: поняття, ознаки та структура. 

2. Система державних органів в Україні. 
 

Задача 
Згідно з ч. 1 ст. 6 Конституції України державна влада в Україні 

здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову. 

Таким чином, існує система органів державної влади. 

До якої галузі відносять прокуратуру України та Президента України? 

Обґрунтуйте відповідь, згідно положень Конституції України. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

Давати аналіз державного будівництва та місцевого самоврядування як 

науки та навчальної дисципліни; здійснити порівняльно-правовий аналіз 

предмету науки радянського будівництва за часів радянської влади і 

державного будівництва і місцевого самоврядування у сучасних умовах; 

обґрунтувати актуальність найважливіших питань з історії державного 

будівництва та місцевого самоврядування в Україні.  
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Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
Тематика рефератів:  

1. „Політична система України: проблеми трансформації на сучасному 

етапі”. 

2. „Об’єктні функції Української держави: конституційно-правове 

закріплення”. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
Скласти схеми: 

- „Принципи державного ладу України та їх юридичний зміст”.  

- „Класифікація функцій Української держави”. 
 

ТЕМА № 3 «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ» 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

1. Поняття, принципи та система територіального устрою України.  

2. Конституційне закріплення форми державного устрою як 

відносно децентралізованої унітарної держави. 

3. Система адміністративно-територіального устрою. 

4. Види адміністративно-територіальних одиниць. 

5. Автономія: поняття та види: 

- територіальна; 

- екстериторіальна. 

6. Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у складі 

України. 

7. 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. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають 

засвоєнню: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 устій, система 

адміністративно-територіального устрою України, принципи 

адміністративно-територіального устрою, адміністративно-територіальна 

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

Практичне заняття №  – 2 год. 
План 

1. Автономія: поняття та види: 

територіальна; 

екстериторіальна. 

2. Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у складі 

України. 

3. 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. 
 

Завдання 1 
 

Упорядкуйте в ієрархічну систему (вищий, середній та нижчий рівні) нижче 

наведені територіальні одиниці адміністративно-територіального устрою 

України.  

а) район у місті; 

б) м. Київ; 

в) місто обласного значення; 

г) м. Севастополь;  

д) село; 

е) місто районного підпорядкування; 

є) Автономна Республіка Крим; 

ж) селище; 

з) область. 

 

Завдання 2 

Розпорядженням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим був 

сформований апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

затверджено положення про Секретаріат і Управління справами Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим і з числа депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим призначені керівник Секретаріату і керуючий 

справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

Чи були дотримані вимоги законодавства у процесі формування апарату 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим? 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

Знати визначення таких понять, як 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 устій тощо; 
Вміти проаналізувати правову природу територіального устрою 

України. Разом з поняттям “територіальний устрій” у правовій літературі 
зустрічається термін “національно-державний устрій” – співвідношення цих 
понять потребує аналізу. Система конституційного права України включає 
конституційно-правовий інститут політико-територіальної організації 
держави. Пропонується визначити юридичний зміст, структуру та елементи 
цього інституту. Стаття 2 Конституції України закріплює форму державного 
устрою України, яка має певні особливості. Змістом цих особливостей є 
ознаки України як унітарної держави. Стаття 133 Конституції України 
закріплює систему адміністративно-територіального устрою України. На 
підставі цього конституційного положення потрібно визначити поняття 
адміністративно-територіального устрою та його складових – 
адміністративно-територіальних одиниць. Необхідно виявити принципи, які 
покладені в основу побудови системи адміністративно-територіального 
устрою. Важливого значення набуває і виявлення чинників, що визначають 
адміністративно-територіальний поділ України. Однією з особливостей 
територіального устрою України є наявність автономної одиниці – 
Автономної Республіки Крим. У зв’язку з цим передбачається аналіз 
теоретичних аспектів автономії як конституційно-правового явища.   

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
Тематика рефератів: 

1. “Особливості конституційно-правового статусу міст Києва та Севастополя  
2. „Наука державного будівництва та самоврядування: сучасність та 
перспективи розвитку” 

 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  
Скласти схеми: 

- Система адміністративно-територіального устрою України. 

- Конституційно-правове регулювання адміністративно-правового 

устрою України. 

 

ТЕМА № 4 «ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ І МІЖНАРОДНІ 

СТАНДАРТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 
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1. Місцеве самоврядування: поняття, співвідношення з місцевим 

управлінням. 

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

прогноз. 

3. Історія становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

4. Роль місцевого самоврядування в становленні та реформуванні системи 

територіальної організації державної влади в Україні. 

5. Міжнародні стандарти в галузі місцевого самоврядування:  

 Європейська хартія місцевого самоврядування; 

 Всесвітня Декларація місцевого самоврядування; 

 Стамбульська Декларація з проблем поселень людей;  

 Європейська Декларація прав міст.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

місцеве самоврядування, періодизація місцевого самоврядування, місцеве 

управління, теорії місцевого самоврядування, теорія природних прав вільної 

громади, господарська (громадсько-господарська) теорія місцевого 

самоврядування, громадська (громадівська) теорія місцевого 

самоврядування, державна (державницька) теорія місцевого самоврядування, 

теорія самоврядних одиниць як юридичних осіб, соціологічні концепції 

місцевого самоврядування, теорія муніципального соціалізму, органічна 

теорія самоврядування, соціально-класова теорія місцевого самоврядування, 

теорія соціального обслуговування, теорія дуалізму муніципального 

управління (концепція дуалізму повноважень місцевого самоврядування), 

громадсько-державна теорія,принципи місцевого самоврядування, функції 

місцевого самоврядування, централізація влади, децентралізація влади, 

деконцентрація влади, англосаксонська (англо-американська) система, 

континентальна (європейська, французька) система, радянська система, 

іберійська система, змішана система, організаційно-правові формимісцевого 

самоврядування, «сильна рада – слабкий мер», «сильний мер – рада», «рада - 

менеджер», комбінована форма, комісійна форма, структурні реформи, 

функціональні реформи. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
Тематика рефератів:  

1. “Децентралізація та деконцентрація публічної влади”. 

2. “Функції місцевого самоврядування в Україні: аналіз сучасності та 

перспективи”. 

3. “Європейська Декларація прав міст: порівняльно-правовий аналіз з 

Хартією українських міст”. 

4. “Особливості організації муніципальної влади в Великій Британії: 

концептуальні засади”. 

5.  „Тенденції розвитку місцевого самоврядування в зарубіжних країнах”. 

6.  „Особливості місцевого самоврядування США”. 
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Індивідуальні завдання до Теми 4:  
 Скласти схеми: 

- «Теорії місцевого самоврядування: види, основні положення, 

представники»; 

- «Принципи місцевого самоврядування в Україні»; 

- «Функції місцевого самоврядування в Україні». 
 

ТЕМА № 5 «ОСНОВНІ ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ 

ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Форми безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого 

самоврядування: політико-правова природа, поняття, система. 

2. Місцеві вибори як форма безпосередньої демократії у системі 

місцевого самоврядування. 

3. Місцевий референдум – пріоритетна форма прямої демократії у 

місцевому самоврядуванні. 

4. Загальні збори громадян за місцем проживання: конституційно-

правові засади. 

5. Інші форми безпосередньої участі жителів у здійсненні місцевого 

самоврядування. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
демократія, безпосередня демократія, форми безпосередньої демократії, 

місцеві вибори, виборчий процес, виборчий ценз, місцевий референдум, 

референдний процес, загальні збори, місцеві ініціативи, громадські слухання 
 

Практичне заняття №  – 2 год. 
План 

1. Загальні збори громадян за місцем проживання: конституційно-

правові засади. 

2. Інші форми безпосередньої участі жителів у здійсненні місцевого 

самоврядування. 

Завдання 1. 

Згідно результатів чергових виборів сільських, селищних та міських голів в 

Україні, територіальною громадою м. Дніпропетровська було обрано нового 

міського голову Тимченка. Посадовець одразу ж після складення присяги на 

пленарному засідання міської ради, своїм рішенням звільнив із займаної 

посади керівника прес-служби Дніпропетровської міської ради Павленка. 

Протягом наступних трьох годин Тимченко призначив без проведення 

відповідного конкурсу на цю посаду громадянина Калмикова. 

Чи дотримано процедуру звільнення та призначення у даному випадку? 

Завдання 2. 
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Встановіть, до якої категорії посад службовців органів місцевого 

самоврядування належать нижче наведені посади.  

а) Заступник Севастопольського міського голови; 

б) Радник Голови Алчевської районної ради з юридичних питань; 

в) Київський міський голова; 

г) Секретар Донецької міської ради; 

ґ) Голова Закарпатської обласної ради; 

д) Керуючий справами виконавчого комітету Артемівської районної ради м. 

Луганська; 

е) Голова Куянівської сільської ради; 

є) Голова Конотопської районної ради; 

ж) Спеціаліст виконавчого органу Жовтневої селищної ради; 

з) Голова постійної комісії з питань бюджету Київської міської ради; 

и) Заступник Полтавського міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття : 

Вміти формувати власну точку зору щодо особливостей становлення та 
розвитку інституту безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого 
самоврядування тощо. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
Тематика рефератів: 
1. «Місцеві референдуми: аналіз чинного законодавства та 

пропозиції його вдосконалення»; 

2. «Факультативні форми безпосередньої участі жителів у 

здійсненні місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аналіз 

законодавства України та інших держав». 

3.  
Індивідуальні завдання до Теми 5:  

Скласти схеми: 

- «Форми безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого 

самоврядування»; 

- «Виборчий процес у муніципальному праві». 

 
 

ТЕМА № 6 «СУЧАСНА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ» 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Поняття системи місцевого самоврядування та її елементи. 

2. Територіальна громада – як первинний елемент системи 

місцевого самоврядування. 
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3. Представницькі органи місцевого самоврядування.  

4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. 

5. Місце та роль органів самоорганізації населення в системі 

місцевого самоврядування. 

6. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів 

місцевого самоврядування. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

система місцевого самоврядування, територіальна громада, представницькі 

органи місцевого самоврядування, обласні та районні ради, сільський, 

селищний, міський голова, виконавчі органи сільських, селищних, міських 

рад, органи самоорганізації населення, асоціації місцевого самоврядування, 

кондомініум 
 

Практичне заняття №  – 2 год. 
План 

1. Місце та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого 

самоврядування. 

2. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів місцевого 

самоврядування. 
Завдання 1 

За тиждень до виборів кандидату в народні депутати Супруненко було 

пред’явлено звинувачення у скоєнні злочину і до нього було застосовано 

запобіжний захід у вигляді арешту. За підсумками виборів рішенням 

відповідної виборчої комісії Супруненко був визнаний обраним в народні 

депутати України. Адвокат звинуваченого звернувся до прокурора з вимогою 

припинити провадження по справі, оскільки підзахисний за Конституцією та 

чинним законодавством користується депутатським імунітетом. Слідчий 

заперечував проти припинення провадження по справі, обґрунтовуючи свою 

позицію тим, що Супруненко було притягнено до кримінальної 

відповідальності до складення ним присяги народного депутата, а тому не 

може користуватися депутатським імунітетом. 

Дайте юридичну оцінку позицій адвоката та слідчого. 
Яке рішення слід прийняти по кримінальній справі? 

Завдання 2 

Кіровоградським міським головою Федотовим на посаду радника міського 

голови у справах молоді було призначено 17-річну громадянку України 

Петрову, яка останнім часом брала активну участь у діяльності молодіжних 

організацій м. Кіровограда. Дане призначення було обґрунтоване 

«омолодженням кадрів» міської ради, а також інтенсифікацією діалогових 

механізмів через налагодження партнерських відносин між органами міської 

влади та кіровоградською молоддю. 

Обґрунтуйте ситуацію, що склалася. 
Надайте юридичну оцінку. 
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Завдання 3 

Міський голова своїми розпорядженнями затвердив положення про 

виконавчі органи міської ради та їх структуру, а також за ініціативою жителів 

вулиці створив вуличний комітет. На сесії міської ради більшістю голосів 

депутатів було прийнято рішення про скасування розпоряджень міського 

голови. Міський голова не погодився з рішенням ради і зупинив його дію 

своїм розпорядженням. 
Чи правомірні прийняті акти міського голови? 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття  

вміти розкривати систему місцевого самоврядування в структурно-
організаційному плані, зазначати елементи системи місцевого 
самоврядування та давати їм правову характеристику тощо 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  
Тематика рефератів:  

1. «Загальні збори громадян: теоретичні та практичні засади 

функціонування»; 

2. «Сутність статусу сільських, селищних, міських рад»; 

3. «Статус депутата місцевої ради». 

 
Індивідуальні завдання до Теми 6:  
Скласти схеми: 
- «Елементи системи місцевого самоврядування в Україні»; 

- «Система представницьких органів». 

 

ТЕМА№ 7: «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТАТУСУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні. 

2. Функції територіальної громади: поняття, види та їх характеристика.  

3. Статут територіальної громади – основний акт локальної 

нормотворчості 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

система місцевого самоврядування, територіальна громада, представницькі 

органи місцевого самоврядування, обласні та районні ради, сільський, 

селищний, міський голова, виконавчі органи сільських, селищних, міських 

рад, органи самоорганізації населення. 
 

Практичне заняття №  – 2 год. 
План 

1. Організаційна структура місцевого самоврядування. 
2. Порядок реєстрації статуту територіальної громади. 
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Завдання 1 

Київський міський голова на засіданні Кабінету Міністрів України вніс 

проект Указу Президента України щодо передачі в комунальну власність 

територіальної громади м. Києва державної бібліотеки. Кабінет Міністрів 

України відхилив даний проект, зазначивши, що міський голова не має права 

вносити на розгляд уряду проекти актів Президента України. Після цього 

міський голова м. Києва направив проект даного указу до Секретаріату 

Президента України. 

Надайте юридичний аналіз ситуації.  

Чи відповідають дії київського міського голови вимогам чинного 

законодавства? 
 

Завдання 2 

Жителі села звернулися до Верховної Ради України з вимогою достроково 

припинити повноваження сільського голови, який відмовився надати звіт 

територіальній громаді про свою роботу за три місяці. Голова Верховної 

Ради України доручив комітету з питань державного будівництва та 

місцевого самоврядування підготувати відповідь на це звернення. 
Проаналізуйте ситуацію і підготуйте юридично обґрунтовану відповідь на 
звернення. 
 

Завдання 3 

Бердичівська міська рада ухвалила статут територіальної громади. Цей статут 

деякі жителі розцінили як започаткування традицій магдебурзького права, 

інші – як збірник місцевих звичаїв, - треті – як конституцію територіальної 

громади. 

До якого виду джерел конституційного права України слід віднести статут 

територіальної громади? 

Чи правильно трактували роль статуту жителі міста? Якщо так (ні), то 

чому? 
Обґрунтуйте відповіді з юридичної та морально-етичної точки зори. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 

вміти розкривати систему місцевого самоврядування в структурно-
організаційному плані, зазначати та диференціювати функції територіальних 
громад, повноваження ії членів та давати їм правову характеристику тощо. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  
Тематика рефератів:  

1. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в 

Україні.  

2. Статут територіальної громади – основний акт локальної 

нормотворчості 
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Індивідуальні завдання до Теми 7:  
Скласти схему: 

- «Елементи конституційно-правові основи статусу територіальних 

громад» 

 

ТЕМА № 8 « МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ» 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Організація роботи органів місцевого самоврядування Україні. 

2. Матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: орган 

державної влади, компетенція органу державної влади, державна влада, 

принцип розподілу державної влади, законодавча влада, народне 

представництво, парламентаризм, парламент, функції парламенту України, 

повноваження Верховної Ради України, народний депутат України, 

депутатський мандат, імперативний мандат, вільний мандат, депутатське 

звернення, депутатський запит, система гарантій діяльності народного 

депутата, депутатська недоторканність, депутатський імунітет, депутатський 

індемнітет, спікер, парламентські комітети, тимчасові комісії, тимчасові 

спеціальні комісії, депутатські групи, парламентські фракції, парламентська 

більшість, парламентська опозиція, парламентський контроль, омбудсмен 

(Уповноважений Верховної Ради України з прав людини), Рахункова палата, 

парламентські сесії, чергові сесії, позачергові сесії, пленарні засідання, 

голосування, законодавчий процес, стадії законодавчого процесу, 

законодавча ініціатива, установча процедура, інститут президентства, глава 

держави, президент, президентська республіка, парламентська республіка, 

змішана республіка, правовий статус президента, компетенція Президента 

України, контрасигнування, повноваження Президента України, функції 

Президента України, право вето, правотворче контрольне провадження, 

виконавче контрольне провадження, акти глави держави, Адміністрація 

Президента, імпічмент, виконавча влада, державне управління, система 

виконавчої влади в Україні, функції виконавчої влади, уряд, Кабінет 

Міністрів України, Програма діяльності Кабінету Міністрів, резолюція 

недовіри Кабінету Міністрів України, відставка уряду, міністерство, 

Державні комітети, Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним 

статусом, державна служба, місцеві державні адміністрації, місцеве 

управління, акти органів виконавчої влади, судова влада, правосуддя, судова 

система, судова влада, функції судової влади, конституційні принципи 

правосуддя, суд, суддя, конституційно-правовий статус суддів, професійні 

судді, присяжні, народні засідателі, гарантії діяльності суддів, 

недоторканність суддів, система судової влади, суди загальної юрисдикції, 

суди спеціальної юрисдикції, акти органів судової влади, право на судовий 
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захист, кваліфікаційні комісії суддів, прокуратура, прокурорський нагляд, 

акти прокурорського реагування.  
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  
Тематика рефератів:  

1. „Фінансова підтримка місцевого самоврядування державою: 

теоретичний та практичний аспект”. 

2. „Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та підприємств, 

установ і організацій різних форм власності”. 

3. „Шляхи подолання проблем при формуванні місцевих бюджетів”. 

4. „Історичні аспекти виникнення місцевих податків і зборів в Україні”. 

5. „Органи управління комунальною власністю та їх правосуб’єктність”.  
 
Індивідуальні завдання до Теми 8:  
Скласти схеми: 

- «Структура комунальної власності»; 

- «Структурні елементи фінансів місцевих органів влади»; 

- «Структура бюджету місцевого самоврядування». 

 
 

ТЕМА № 9 «ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У м. ДНІПРО» 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План: 

1. Роль міста в українському суспільстві. Основні напрямки та принципи 

міського розвитку в Україні. 

2. 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. 

3. Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади у місті Києві з іншими органами влади, підприємствами, 

представництвами. Матеріально-фінансова основа та гарантії здійснення 

місцевого самоврядування в місті Києві.  

4. Порядок здійснення місцевого самоврядування в м. Дніпро. Структурна 

організація управління містом Дніпровської міської ради. Організація 

роботи Дніпровської міської ради та постійних комісій ради. Правовий 

статус громадської ради територіального самоврядування в місті Дніпро. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

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. 
 

Практичне заняття №  – 2 год. 
План 

1. Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади у місті Києві з іншими органами влади, 

підприємствами, представництвами. Матеріально-фінансова основа та 

гарантії здійснення місцевого самоврядування в місті Києві.  

2. Порядок здійснення місцевого самоврядування в м. Дніпро. Структурна 

організація управління містом Дніпровської міської ради. Організація 

роботи Дніпровської міської ради та постійних комісій ради. Правовий 

статус громадської ради територіального самоврядування в місті 

Дніпро. 
 

Завдання 

До бюджету Конотопського району Сумської області з Державного бюджету 

України було надано міжбюджетний трансферт у вигляді субвенції для 

проведення реконструкції міського будинку культури. Рішенням ради 

зважаючи на те, що після надходження даного трансферту знайшовся 

позабюджетний інвестор для реконструкції споруди, реалізація коштів, які 

надійшли у вигляді субвенції з Державного бюджету, було направлено на 

відновлення центральної вулиці міста. За результатами ревізії щодо 

використання субвенції, головний її розпорядник у Державному бюджеті - 

Міністерство транспорту та зв'язку України, звернувся до Ради з вимогою 

повернути кошти у повному обсязі до Державного бюджету, які надійшли 

місцевому бюджету у вигляді субвенції, оскільки вони не були використанні 

за цільовим призначенням. 

Що таке субвенція?  
Чи потрібно у даному разі повертати кошти, які надійшли до місцевого 
бюджету назад до Державного бюджету України? 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття  

Вміти давати правовий аналіз організаційній діяльності та побудова 

виконавчих та інших органів; їх створення; забезпечення злагодженості й 

чіткості в їх роботі, визначення побудови їх структурних частин, 

повноважень державних службовців; чітке розмежування функцій між 

радами, їх органами, а також між окремими ланками й виконавцями з 

подальшим закріпленням їх компетенції у відповідних положеннях тощо. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 9:  
Тематика рефератів:  

1. „Зародження та розвиток міст в Україні”. 

2. „Правовий статус громадського комітету територіального 

самоврядування в місті Запоріжжя”. 

3. „Аналіз діяльності депутатських фракцій та груп Запорізької міської 

ради”. 

4. „Матеріально-фінансова основа та гарантії здійснення місцевого 

самоврядування в місті Севастополі”. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 9:  
Скласти схеми: 

- «Основні напрямки та принципи міського розвитку в Україні»; 

- «Система місцевого самоврядування у м. Дніпро». 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

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. 

6. Зв’язок дисципліни “Державне будівництво та самоврядування ” 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. 

13. Структура, порядок формування та організація роботи місцевих державних 

адміністрацій. 

14. Місцеве самоврядування: поняття, співвідношення з місцевим 

управлінням. 

15. Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу.  

16. Місцеве самоврядування як форма безпосередньої демократії.  

17. Місцеве самоврядування як право територіальної громади на самостійне 

вирішення питань місцевого значення. 

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

прогноз. 

19. Історія становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

20. Роль місцевого самоврядування в становленні та реформуванні системи 

територіальної організації державної влади в Україні. 

21. Міжнародні стандарти в галузі місцевого самоврядування. 

22. Система органів місцевого самоврядування. 

23. Поняття і види виборів до органів місцевого самоврядування. 

24. Принципи місцевих виборів. 

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

характеристика. 

26. Відповідальність за порушення норм законодавства України про місцеві 

вибори: види та їх характеристика. 

27. Поняття системи місцевого самоврядування та її елементи. 

28. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування. 

29. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування. 

30. Правові гарантії захисту місцевого самоврядування. 

31. Загальна характеристика теорій місцевого самоврядування.  

32. Системи (типи) місцевого самоврядування. 
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33. Форми реалізації громадянами права на участь у місцевому 

самоврядуванні. 

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

поняття, ознаки та види. 

35. Функції і повноваження територіальної громади. 

36. Статут територіальної громади – основний нормативний акт локальної 

саморегуляції. 

37. Роль та місце територіальних громад в політичній системі України 

38. Правові засади діяльності територіальної громади. 

39. Поняття представницьких органів місцевого самоврядування. 

40. Система місцевих рад як представницьких органів місцевого 

самоврядування. 

41. Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування 

України. 

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

депутата, дострокове припинення повноважень депутата.  

43. Основні гарантії депутатської діяльності.  

44. Порядок відкликання депутата місцевої ради. 

45. Функції і компетенція представницьких органів місцевого самоврядування 

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

47. Поняття та повноваження обласних та районних рад. 

48. Правовий статус сільського, селищного, міського голови. 

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

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

повноваження. 

51. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

52. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. 

53. Поняття та об’єкти комунальної власності. 

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

55. Фінанси місцевих органів влади структурні елементи та функції. 

56. Порядок формування та структура місцевих бюджетів. 

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

проведення. 

58. Роль міста в українському суспільстві.  

59. 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. 

60. Основні напрямки та принципи міського розвитку в Україні. 

 

 

 


