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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

У Конституції України 1996 р. вперше за новітніх часів на конституційному 

рівні проголошено, що "в Україні визнається і гарантується місцеве 

самоврядування" (ст. 7 Конституції України) і закріплено поняття місцевого 

самоврядування, яке визначається як право територіальної громади – жителів села 

чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 

міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів Україні (ст. 140 Конституції України). 

Як бачимо, в Україні, сьогодні в стадії становлення і формування знаходиться 

самостійна навчальна дисципліна, наука, галузь законодавства і напрямок 

практичної діяльності в сфері місцевого самоврядування. 

Мета навчальної дисципліни: 

• опанувати систему правових знань, що забезпечує функціонування цього 

правового інституту; 

• навчити користуватись основними управлінськими формами та методами, 

необхідними для вирішення завдань місцевого та регіонального рівнів; 

• ознайомити з міжнародним досвідом у галузі місцевого самоврядування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

• історію, теорію і методологію місцевого самоврядування; 

• систему місцевого самоврядування; 

• основні вимоги чинного законодавства України щодо організації роботи 

органів місцевого самоврядування; 

вміти: 

• розв’язувати конкретні практичні ситуації, що виникають у сфері місцевого 

самоврядування, на основі національного та міжнародного законодавства; 

• реалізовувати право в обраній сфері діяльності місцевого самоврядування та 

усвідомлювати відповідальність при здійсненні юридично значущих дій; 
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мати навички: 

• роботи з нормативно-правовими актами в сфері місцевого самоврядування. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

"ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ САМОВРЯДУВАННЯ" 

№ 

пор. 

Назва змістового модуля та теми 

1 2 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи місцевого самоврядування 

1. Історія, теорія та методологія місцевого самоврядування 

2. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні 

Змістовий модуль 2. Система місцевого самоврядування 

3. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні 

4. Формування системи місцевого самоврядування 

 

5 Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування 

6 Завдання, повноваження та організація діяльності органів і посадових осі  

місцевого самоврядування 

7 Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчо  

влади 

8 Гарантії та відповідальність посадових осіб та органів місцевог  

самоврядування 

Змістовий модуль 3. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах 

9 Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах 

Разом годин: 150 
 

ЗМІСТ 

дисципліни 

"ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ САМОВРЯДУВАННЯ" 

 Змістовий модуль 1. Теоретичні основи місцевого самоврядування 
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 Тема 1. Історія, теорія та методологія місцевого самоврядування 

 Сутність місцевого самоврядування. Основні ознаки та принципи місцевого 

самоврядування. Теорії місцевого самоврядування. Історія становлення і розвитку 

системи місцевого самоврядування в Україні. 

Література [17, 18, 29, 42, 54, 63, 65] 

 Тема 2. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в 

Україні 

 Концепція місцевого самоврядування в Конституції України. Закон України 

"Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування". Закон України "Про органи самоорганізації населення”. 

Закон України “Про місцеві вибори”. Закон України “Про добровільне об'єднання 

територіальних громад”. Закон України “Про співробітництво територіальних 

громад”. Статут територіальної громади. Державна політика у сфері місцевого 

самоврядування на сучасному етапі. Підзаконні акти в сфері самоврядування. 

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. 

Локальні нормативно-правові акти в сфері самоврядування.  

Література [2, 3, 7-9; 12, 27, 29, 33, 34, 37, 40, 44, 61-64, 66-68] 

 

 Змістовий модуль 2. Система місцевого самоврядування в Україні 

 Тема 3. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні. 

  Система місцевого самоврядування. Елементи системи місцевого 

самоврядування. Територіальна громада. Представницькі органи місцевого 

самоврядування. Виконавчі органи місцевого самоврядування. Посадові особи 

місцевого самоврядування. Асоціації та інші форми добровільного об'єднання органів 

місцевого самоврядування. Особливості здійснення самоврядування в містах Києві та 

Севастополі. 

Література [1, 8-10, 12, 13, 29, 51, 58–60] 
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 Тема 4. Формування системи місцевого самоврядування 

 Вибори у системі місцевого самоврядування. Порядок формування місцевих 

рад. Порядок формування районної та обласної рад. Формування органів 

самоорганізації населення. Формування виконавчих органів місцевого 

самоврядування. 

Література [4-7, 20, 24, 29, 48] 
 

 Тема 5. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування 

 Особливості формування фінансово-економічних ресурсів органів місцевого 

самоврядування. Комунальна власність та її ознаки. Склад матеріальної та 

фінансової основи місцевого самоврядування. Муніципальні позики та 

комунальні кредити як складові фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування. Поняття “муніципальні фінанси” та “муніципальний бюджет”. 

Функції муніципальних фінансів. Види місцевих податків та зборів в Україні. 

Особливості формування доходів та видатків місцевих бюджетів. Міжбюджетні 

відносини та їх складові. Правове регулювання матеріальної та фінансової основи 

місцевого самоврядування. 

Література [5, 11-13, 18, 22, 28, 29] 

 Тема 6. Завдання, повноваження та організація діяльності органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування 

 Сутність понять: завдання, компетенція та повноваження органів місцевого 

самоврядування. Компетенція сільських, селищних, міських рад. Повноваження 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Повноваження виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад. Завдання та повноваження органів 

самоорганізації населення. Повноваження посадових осіб місцевого 

самоврядування. Повноваження районних та обласних рад. Делегування 

повноважень. 

Література [11, 22, 26, 28-30, 35, 39, 52, 57, 61, 70] 

 Тема 7. Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих органів 

виконавчої влади 
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 Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та 

центральними та місцевими органами виконавчої влади. Взаємодія органів 

місцевого самоврядування, центральних та місцевих органів виконавчої влади 

щодо реалізації державної політики. Системність та ефективність взаємодії, 

оптимізація її інституційного забезпечення. Діяльність органів місцевого 

самоврядування щодо реалізації державної політики формування єдиного 

гуманітарного простору. 

Література [14, 18, 21, 23, 29, 43, 45, 47] 

 

 Тема 8. Гарантії та відповідальність посадових осіб та органів місцевого 

самоврядування 

 Поняття гарантій місцевого самоврядування. Система гарантій місцевого 

самоврядування. Поняття відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Види відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Література [18, 29, 32, 36, 38, 50] 

 Змістовий модуль 3. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах 

 Тема 9. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах 

 Всесвітня Декларація місцевого самоврядування. Європейська Хартія місцевого 

самоврядування. Моделі управління на місцях. Організація місцевої влади в зарубіжних 

країнах. Правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в країнах ЄС. 

Нормативно-правове забезпечення діяльності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування: російський досвід. Повноваження органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування в зарубіжних країнах. 

Література [18, 19, 25, 29, 46, 49, 55, 56] 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
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Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок самостійного 

пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і 

практичного матеріалу. Вибір теми – довільний. 

Контрольна робота виконується на скріплених сторінках формату А4. На 

титульній сторінці вказуються: назва дисципліни ("Законодавство в сфері 

самоврядування"); прізвище, ім'я, по батькові студента; домашня адреса; номер 

групи. Контрольна робота повинна містити план і список літератури. На останній 

сторінці ставиться дата виконання роботи та підпис студента. Роботу необхідно 

здати в наукову частину в установлений термін. 

У ході написання контрольної роботи студент має використовувати 

вітчизняні та іноземні інформаційні матеріали, самостійно проводити пошук 

документальної та фактографічної інформації, здійснювати систематизацію та 

узагальнення даних, виявляти ключові моменти, використовувати електронну 

пошту та телеконференції застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. У 

випадку проводити реферування документів формуючи власні погляди на явища, 

події та процеси базуючись на знанні граматичних форм. 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Поняття та суть місцевого самоврядування. 

2. Теорії місцевого самоврядування. 

3. Періодизація місцевого самоврядування в Україні. 

4. Повноваження місцевого самоврядування. 

5. Система органів місцевого самоврядування. 

6. Характеристика основних принципів місцевого самоврядування. 

7. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування. 

8. Правова характеристика територіальної громади. 

9. Асоціації та інші форми добровільного об'єднання органів місцевого 

самоврядування. 

10. Особливості здійснення самоврядування в містах Києві та Севастополі. 
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11. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

12. Сутність, понять: завдання, компетенція та повноваження органів місцевого 

самоврядування. 

13. Повноваження сільських, селищних, міських рад. 

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. 

15. Повноваження сільського, селищного, міського голови. 

16. Повноваження районних і обласних рад. 

17. Порядок формування та організація роботи органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

18. Формування органів самоорганізації населення. 

19. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. 

20. Форми взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого 

самоврядування на обласному рівні в Україні. 

21. Співвідношення функцій державного управління та місцевого 

самоврядування. 

22. Гарантії місцевого самоврядування. 

23. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

24. Основні засади місцевих виборів. 

25. Поняття місцевого референдуму. 

26. Передача об'єктів права державної власності у комунальну власність. 

27. Передача об'єктів права комунальної власності у державну власність. 

28. Основні положення оренди державного та комунального майна. 

29. Моделі управління на місцях. 

30. Організація влади в зарубіжних країнах. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. У чому полягає суть місцевого самоврядування, основні його принципи? 

2. Охарактеризуйте місцеве самоврядування як засаду конституційного ладу. 
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3. Охарактеризуйте місцеве самоврядування як форму народовладдя. 

4. Охарактеризуйте місцеве самоврядування як право територіальної громади на 

самостійне вирішення питань місцевого значення. 

5. Охарактеризуйте теорію вільної громади. 

6. Охарактеризуйте громадівську теорію місцевого самоврядування. 

7. Охарактеризуйте державницьку теорію місцевого самоврядування. 

8. Проаналізуйте історію становлення і розвитку системи місцевого 

самоврядування в Україні. 

9. Наведіть та розкрийте зміст основних положень Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні". 

10. Що регулює Закон України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування"? 

11. Дайте визначення повноваження місцевого самоврядування. 

12. Які елементи належать до системи місцевого самоврядування в Україні? 

13. Дайте визначення територіальної громади. 

14. Назвіть основні принципи місцевого самоврядування. 

15. Дайте визначення місцевого референдуму. 

16. Розкрийте зміст громадських слухань. 

17. Охарактеризуйте форми добровільного об'єднання органів місцевого 

самоврядування. 

18. Розкрийте сутність статусу сільських, селищних, міських рад. 

19. Розкрийте зміст загальної та виключної компетенції сільських, селищних, 

міських рад. 

20. Проаналізуйте повноваження виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад. 

21. Розкрийте зміст повноважень сільського, селищного, міського голови. 

22. Які питання вирішуються районними і обласними радами виключно на їх 

пленарних засіданнях? 

23. Який порядок формування місцевої ради? 
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24. Як визначається загальний склад ради? 

25. Для чого створюються постійні комісії та тимчасові комісії ради? 

26. Хто може бути депутатом місцевої ради? 

27. Які основні повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради? 

28. Вкажіть виконавчі органи місцевого самоврядування. 

29. Голова районної, обласної, районної у місті ради. 

30. Заступник голови районної, обласної, районної у місті ради. 

31. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

32. Як формуються органи самоорганізації населення? 

33. Дайте визначення комунальної власності. 

34. Перелічіть об'єкти виключного права комунальної власності. 

35. Розкрийте зміст місцевого бюджету. 

36. Доходи місцевих бюджетів. 

37. Видатки місцевих бюджетів. 

38. Що таке дотації? 

39. Що таке субвенції? 

40. Розкрийте зміст передачі об'єктів права державної власності у комунальну 

власність. 

41. Розкрийте зміст передачі об'єктів права комунальної власності у державну 

власність. 

42. Охарактеризуйте основні положення оренди державного та комунального майна. 

43. Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

44. Які підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування? 

45. У яких випадках територіальна громада може достроково припинити 

повноваження голови? 

46. Дострокове припинення повноважень ради. 
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47. Що може бути підставою для дострокового припинення повноважень органу 

самоорганізації населення? 

48. Як відшкодовується шкода, заподіяна юридичним та фізичним особам 

органами місцевого самоврядування? 

49. За яких умов органи державної виконавчої влади можуть зупинити дію 

рішення органів місцевого самоврядування? 

50. Вкажіть види відповідальності, яку можуть нести посадові особи місцевого 

самоврядування за вчинення різного роду порушень. 

51. Як, відповідно до Всесвітньої Декларації про місцеве самоврядування, має 

визначатися процедура нагляду за діяльністю місцевих органів влади? 

52. Яка основна місія Європейської Хартії місцевого самоврядування? 

53. Що таке система управління на місцях? 

54. Яка відмінність між двома різновидами континентальної моделі? 

55. Яка система управління на місцях властива Україні? 

56. Які основні напрямки діяльності органів місцевого самоврядування в 

європейських країнах? 

57. Які основні напрямки діяльності органів місцевого самоврядування в 

європейських країнах? 

58. Які особливості організації влади у Франції? 

59. Який тип управління на місцях властивий Німеччині? 

60. Які особливості місцевого самоврядування США? 
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