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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. 

 
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. 
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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 

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. 
 
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» 
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Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

 

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

6.  „Особливості місцевого самоврядування США”. 
 
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 

 
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». 

 



8 

 

 

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. 

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 
 
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 
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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. 
 
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 
 
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 
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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 

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, 
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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. 

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. 
 
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. 

 

 
 

 

 


