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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». 

 
 

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 
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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». 
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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. 

 

 


