
1 

Тема дисципліни: Місцеве самоврядування в Україні 

 

Семінарське заняття 23 

Тема: Місцеве самоврядування в Україні 

 

План 

1. Охарактеризуйте історію становлення та розвитку системи місцевого 

самоврядування 

2. Визначте і охарактеризуйте поняття місцевого самоврядування та його політико-

правова природа 

3. Охарактеризуйте органи та посадові особи місцевого самоврядування 

4. Проаналізуйте відповідальність та підконтрольність органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування 

5. Охарактеризуйте територіальну громаду як первинний суб’єкт місцевого 

самоврядування 

 

Література 

Базова: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 

1996. – № 30 ( зі змінами і доповненнями). 

2. Закон України Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 1997. – № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями). 

3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 

2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 2493-III (зі змінами і доповненнями). 

Допоміжна 

1. Майданник О.О. Конституційне право України: Навч.посіб. – К: Алерта, 2017. – 380 с. 

2. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За 

ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2015. – 412 с. 

 

Ключові поняття 

Місцеве самоврядування, посадова особа, органи місцевого самоврядування, територіальна 

громада 

 

Рекомендовані реферати 

1. Конституційна організація державної влади та місцевого самоврядування в Україні 

2. Роль старости в новій системі управління громад 

3. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації 

 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

 

1. Дайте визначення «місцевого самоврядування» 
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2. Назвіть ознаки місцевого самоврядування 

3. Назвіть основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування 

4. Дайте визначення поняття «територіальної громади» 

 

 

Дослідницька робота 

1. Сучасний стан та проблеми місцевого самоврядування в Україні  

2.  Інститут місцевого самоврядування в країнах світу 

 

Завдання студентам: 

1. Вам необхідно опрацювати Закон України Про місцеве самоврядування», Закон України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад». 

2. Підготуватися до  модульного контрою №4 

3. Підготувати презентацію (реферат) на тему, відповідно до вашого варіанта. 

4. Презентація (реферат) повинні містити: Титульний аркуш, План, вступ, розділи (не менш ніж 3 

розділи), висновок, список використаних джерел (нормативно-правові акти, офіційні сайти 

органів державної влади). 

5. Зміст презентації (реферату) повинні містити посилання на Конституцію, нормативно-правові 

акти, які регулюють відповідні правовідносини 

6. Виконану роботу студент направляє на електронну адресу викладача Панченко Л.О. 

(sofia73x@gmail.com).  

Термін виконання роботи – 2 дні, після дати проведення заняття (день проведення 

заняття не враховується). 

 

Варіант №1.(А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Сучасний стан та проблеми місцевого 

самоврядування в Україні» 

Варіант №2. (И, І, Ї, К, Л, М, Н, О, П, Р) 

1. Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Роль старости в новій системі управління 

громад» 

 

 

Варіант №3. (С, Т, У, Ф, Х, Ч, Ш, Щ, Ю, Я) 

1. Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Місцеве самоврядування в умовах 

децентралізації» 
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