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Вказівки до семінарських занять 
Ефективною формою організації у вищій школі є семінарські заняття. 

Семінарські заняття органічно поєднуються з лекціями щодо тем і питань для 
підготовки та обговорень.  

Семінар являє собою таку форму організації навчання, при якій на етапі 
підготовки переважає самостійна робота студентів з навчальною та науковою 
літературою, законодавчими чи іншими нормативними актами та іншими 
дидактичними засобами над визначеними питаннями, проблемними ситуаціями 
та завданнями. А в процесі самого семінару відбувається активне обговорення, 
дискусії та виступи студентів, де вони діляться своїми думками і результатами 
дослідження окремих питань та під керівництвом викладача роблять 
узагальнюючі висновки.  

На семінарах вирішуються такі завдання: 
1) розвиток творчого професійного мислення; 
2) пізнавальна мотивація; 
3) професійне використання знань у навчальних умовах (оволодіння 

юридичною мовою, навички оперування формулюваннями, поняттями, 
визначеннями, оволодіння вміннями і навичками постановки і розв’язання 
інтелектуальних проблем і завдань, спростування, відстоювання своєї точки 
зору); 

4) повторення і закріплення знань; 
5) контроль  
6) професійне спілкування. 
Семінар визначається як завершальний етап вивчення блоку 

взаємопов’язаних питань (тем) дисципліни. Це обумовлено тим, що під час його 
проведення підводиться підсумок роботи викладача (на лекціях) та самостійної 
роботи студентів (під час підготовки до семінару).  

Семінарські заняття сприяють глибокому засвоєнню студентами 
теоретичних проблем, оволодінню науковим апаратом, формуванню у них 
навичок ораторського мистецтва, уміння аргументувати свої судження, вести 
наукову полеміку, захищати і обстоювати свою думку, зважаючи на думку іншої 
людини, вчать толерантності. 

Головна мета семінарських занять — сприяння поглибленому засвоєнню 
студентами найбільш складних питань навчального курсу, спонукання студентів 
до колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 
явищ і проблем, активізування до самостійного вивчення наукової та методичної 
літератури, формування навичок самоосвіти. 

Враховуючи це, можна визначити такі цілі проведення семінарського 
заняття:  

- оптимальне поєднання лекційних занять із систематичною самостійною 
навчально-пізнавальною діяльністю студентів, їх теоретичну підготовку з 
практичною; 

- розвиток  уміння, навичок розумової праці, творчого мислення, уміння 
використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; 



- формування у студентів інтересу до науково-дослідної роботи і залучення 
їх до наукових досліджень, які здійснює комісія (кафедра); 

- забезпечення системного повторення, поглиблення і закріплення знань 
студентів за певною темою; 

- формування умінь і навичок здійснення різних видів майбутньої 
професійної діяльності; 

- здійснення діагностики і контролю знань студентів з окремих розділів і 
тем програми, формування умінь і навичок виконання різних видів майбутньої 
професійної діяльності. 

Семінарські заняття виконують такі основні функції: 
- навчальну – полягає у поглиблені, конкретизації, систематизації знань, 

засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до 
семінару; 

- розвивальну – полягає у розвитку логічного мислення студентів, набуття 
ними умінь працювати з різними джерелами, формуванні умінь і навичок аналізу 
фактів, явищ, проблем тощо; 

- виховну – полягає у виховані відповідальності, працездатності, виховання 
культури спілкування і мислення, прищеплення інтересу до вивчення конкретної 
дисципліни та до фаху, формуванні потреби раціоналізації навчально-
пізнавальної діяльності та організації дозвілля; 

- діагностично-корекційну та контролюючу – полягають у контролі за 
якістю засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлені прогалин у його 
засвоєнні та їх подолання. 

В ході проведення семінару поєднується такі елементи взаємодії учасників 
семінару, як: виступи студентів, обговорення їх думок та роз’яснення викладача; 
розгляд, тлумачення визначених питань (проблем) та аналіз різних, інколи 
досить дискусійних, позицій; обговорення спірних позицій та питань, які 
виникли при підготовці до семінару; поглиблене вивчення теорії та отримання 
навиків і умінь використовувати нові знання в практичній роботі.  

Семінар, порівняно з іншими формами навчання, вимагає від студентів 
досить великого обсягу самостійної роботи та передбачає вміння працювати з 
декількома джерелами, здійснювати порівняння думок різних авторів стосовно 
одного і того ж питання і на основі отриманої інформації робити власні 
узагальнення та висновки по темі.  

Тому успіх усього семінару і особливо на етапі його підготовки багато в 
чому залежить від ефективності самостійної роботи студентів. Іншими словами, 
семінар вбирає в себе, інтегрує як частина самостійну роботу студентів.  

Спираючись на практику проведення семінарських занять у вузах, можна 
сказати, що існують такі форми семінарських занять, як:  

1) розгорнута бесіда;  
2) обговорення доповідей і рефератів;  
3) семінар-диспут;  
4) семінар – прес-конференція;  
5) коментоване читання;  
6) вправи на самостійність мислення, письмова (контрольна) робота;  



7) семінар-колоквіум та інші.  
Розгорнута бесіда передбачає підготовку студентів з кожного питання 

плану заняття з єдиним для всіх переліком рекомендованої обов'язкової та 
додаткової літератури; виступи студентів (за їх бажанням або за викликом 
викладача).  

Доповіді готуються студентами за заздалегідь запропонованої тематики. 
Така форма проведення семінарського заняття, крім загальних цілей навчального 
процесу, переслідує завдання прищепити студентам навички наукової, творчої 
роботи, виховати у них самостійність мислення, смак до пошуку нових ідей і 
фактів, прикладів. 

Семінар-диспут може проводитися як в групі, так і на потоці, та має ряд 
переваг. Диспут як елемент звичайного семінару може бути викликаний 
викладачем в ході роботи або ж заздалегідь планується ним. Полеміка виникає 
часом і стихійно. У ході полеміки студенти формують у себе винахідливість, 
швидкість розумової реакції і, головне, відстоюючи в суперечці свою думку, 
вони навчаються слухати опонента та висловлюватися самі. А думка, яку вони 
так відстоюють стає їх глибоким переконанням. Проте тут головне пам’ятати, що 
не варто допускати хибності такої думки, адже в такому разі диспут не дасть 
позитивного результату, а навпаки, сформулює невірні висновки студентів.  

Семінар - прес-конференція є однією з різновидів доповідної системи. З 
усіх пунктів плану семінару викладач доручає студентам (одному або декільком) 
підготувати короткі доповіді.  

Коментоване читання першоджерел на семінарі має на меті сприяти більш 
осмисленій та ретельній роботі студентів над рекомендованою літературою. 
Найчастіше вона складає лише елемент звичайного семінару у вигляді 
розгорнутої бесіди і триває всього 15-20 хвилин. Коментоване читання дозволяє 
привчати студентів краще розбиратися у наукових джерелах. Коментування 
може бути виділено в якості самостійного пункту плану семінару.  

Вправи на самостійність мислення зазвичай входять в якості одного з 
елементів в розгорнуту бесіду або обговорення доповідей. Викладач вибирає 
декілька тез або проблемних ситуацій, що безпосередньо відносяться до теми 
заняття, і пропонує студентам проаналізувати їх.  

Колоквіуми-співбесіди викладача зі студентами зазвичай проводяться з 
метою з'ясування знань з тієї чи іншої теми курсу, їх поглиблення.  

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна зазначити, що семінар (лат. 
seminarium - розсадник) – це вид практичних занять, який передбачає самостійне 
опрацювання студентами окремих тем і проблем відповідно змісту навчальної 
дисципліни та обговорення результатів цього вивчення, представлених у вигляді 
тез, повідомлень, доповідей, рефератів тощо. 

А значення семінару, для навчального процесу переоцінити складно, адже 
семінарське заняття:  

1) стимулює регулярне вивчення студентами першоджерел та іншої 
літератури, а також уважне ставлення до лекційного курсу;  

2) закріплює знання, отримані студентами при прослуховуванні лекції і 
самостійної роботи над літературою;  



3) розширює коло знань завдяки виступам інших студентів та викладача на 
занятті;  

4) дозволяє студентам перевірити правильність раніше отриманих знань, 
вичленувати в них найбільш важливе, істотне;  

5) сприяє перетворенню знань у тверді особисті переконання, розсіює 
сумніви, які могли виникнути на лекціях і при вивченні літератури, що особливо 
добре досягається в результаті зіткнення думок, дискусії;  

6) прищеплює їм навички самостійного мислення, усного виступу з 
теоретичних питань, привчає студентів вільно оперувати термінологією, 
основними поняттями і категоріями;  

7) надає можливість викладачу систематично контролювати рівень 
самостійної роботи студентів над першоджерелами, іншим навчальним 
матеріалом, ступінь їх уважності на лекціях;  

8) дозволяє вивчити думки, інтереси студентів, а також служить засобом 
контролю викладача не тільки за роботою студентів, але й за своєю власною як 
лектора і керівника семінару, консультанта і т.д. 

Підготовка до семінарського заняття передбачає такі дії: 
- опрацювання кількох джерел; 
- виписування основних положень із посиланнями на джерела; 
- групування матеріалу за питаннями на окремих аркушах або картках, 

керуючись змістом попередньої лекції; 
- поглиблення і розширення наявних знань; 
- доповнення й виправлення записів, фіксування питань, що виникають; 
- обмірковування плану відповіді на питання (добір відповідних фактів, 

цитат і аргументів); 
- ознайомлення з рецензіями на літературу, яку вивчають; 
- концентрація уваги на головному; 
- консультування у викладача. 

 
Мета семінарів з державного будівництва і місцевого самоврядування – 

закріпити знання теоретичних положень щодо найважливіших інститутів 
державного будівництва та місцевого самоврядування, правового статусу органів 
місцевого самоврядування та їх представників; набути досвіду застосування цих 
знань у подальшому навчанні чи практичній діяльності. 

Підготовка до семінару передбачає самостійне опрацювання і вивчення 
відповідних норм Конституції України, нормативно-правових актів, 
рекомендованої літератури (підручників, монографій, журнальних статей) та 
конспекту лекцій. 

Розгляд тем семінарських занять або окремих питань може відбуватися у 
різних формах: відповіді на запитання, загально-групові дискусії, письмові 
роботи, написання рефератів, створення презентацій, складання таблиць, задач та 
ін. 

 
 
 



Тематичний план семінарських занять з дисципліни 
«Державне будівництво та місцеве самоврядування» 

 
Кількість годин № 

п/п 
Назва теми 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема: Вступ. Державне будівництво та місцеве 
самоврядування як наука. Поняття та зміст курсу. 
Поняття та елементи організації місцевого 
самоврядування. 

2 2 

2 Тема: Діяльність органів державної влади. 2 1 
3 Тема: Організація діяльності місцевого самоврядування 2 1 
4 Тема: Структура місцевого самоврядування в Україні. 

Органи місцевого самоврядування в Україні 
2 - 

5 Тема: Організація роботи органів місцевого 
самоврядування.  

2 - 

6 Тема: Організація роботи депутатів місцевих рад. 2 - 

7 Тема: Державне будівництво в Україні на сучасному 
етапі 

2  

8 Тема: Органи державного будівництва 2  
9 Тема: Методи державного будівництва 2  
10 Тема:Інтеграційні процеси в Україні і їх вплив на 

державне будівництво 
2  

РАЗОМ 20 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Плани семінарських занять з дисципліни «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування» для студентів спеціальності «Правознавство» 

 
Семінарське заняття №1       (2 години)  
 

Тема:  Вступ. Державне будівництво та місцеве самоврядування як 
наука. Поняття та зміст курсу. Поняття та елементи організації місцевого 
самоврядування. 

1. Державотворчі традиції в Україні. 
2. Адміністративні основи побудови держави.  
3. Нормативно-правові акти діяльності щодо державного будівництва та 
місцевого самоврядування в Україні.  
4. Термінологічний зміст курсу. 
5. Поняття категорії «місцеве самоврядування». 
6. Правова природа категорії місцевого самоврядування.  
7. Причини виникнення місцевого самоврядування.  
8. Нормативно-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні.  
9. Місцеве самоврядування і громадяни в Україні 

 
Контрольні питання: 

1. Чим об’єктивно підтверджується існування державотворчих традицій в 
Україні? 

2. Навести існуючі в юридичній літературі підходи до класифікації 
принципів державного будівництва та місцевого самоврядування. 

3. Які принципи державного будівництва та місцевого самоврядування є 
організаційними? 

4. Які принципи державного будівництва та місцевого самоврядування 
віднесено до функціональних?  

5. Яке місце в системі джерел права управляння місцевим 
самоврядуванням посідають роз’яснення Вищого адміністративного суду 
України? 

6. Які нормативно-правові акти регламентують процес державного 
будівництва та місцевого самоврядування в Україні? 

7. Роз’ясніть поняття місцевого самоврядування як елементу державного 
життя ? 

8. Яка правова природа місцевого самоврядування ? 
9. Якими законодавчими актами визначено статус місцевого 

самоврядування? 
10. Які передбачено повноваження щодо розвитку місцевості для органів 

державного будівництва? 
11. Чим забезпечується незалежність державотворення в Україні? 
12. У яких випадках громадяни не мають права приймати участь у 

державному будівництві? 



13. Чи забезпечене існування в державному будівництві статусу 
муніципалетиту ? 

14. У яких випадках громадяни мають право безпосередньої участі у 
процесах державного будівництва? 

 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 1 об’єднує в собі 2 теми, які розкривалися 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання:  
1.1 місцеве самоврядування: поняття та суб’єкти;  
1.2 правий статус громадян у державному будівництві 
1.3 порядок участі громадян у місцевому самоврядуванні;  
1.4 врегулювання конфлікту інтересів у місцевому самоврядуванні.  
1.5 розподіл відповідальності за негативні наслідки прийнятих рішень у 

місцевому самоврядуванні ;  
1.6 адміністративні та фінансові засади місцевого самоврядування;  
1.7 статус муніципалітетів у сучасному державному будівництві 
2) скласти схему конституційного регулювання місцевого самоврядування 

в Україні 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 1, 3, 4, 8-13, 15, 17-19, 21, 22 
 
 
Семінарське заняття № 2  (2 години) 
 
Тема: Діяльність органів державної влади 
1. Поняття державної влади 
2. Функції державної влади 
3. Принципи та елементи правового регулювання державної влади 
4. Види органів державної влади 
5. Статус органів державної влади в Україні 
6. Склад нормативно-правого забезпечення функціонування державної 

влади в Україні 
7. Місце і роль громадян та юридичних осіб у системі державної влади 

України 
8. Правове становище всіх учасників процесу державного будівництва 
9. Участь іноземних громадян та організацій у процесі діяльності органів 

державної влади 



10. Види відповідальності та їх характеристика за перешкоджання 
діяльності представників державної влади в Україні. 

 
Контрольні питання: 

1. Які види державної влади існують та їх характеристика ? 
2. У чому полягає значення принципу належності державної влади? 
3. Які існують елементи правового регулювання державної влади? 
4. Які органи державної влади в Україні віднесено до виконавчих? 
5. Охарактеризуйте органи державної виконавчої влади 
6. Зміст правового статусу органів державної влади 
7. Який склад нормативного забезпечення функціонування державної 

влади? 
8. Які особливості участі громадян та юридичних осіб у процесах 

державного управління? 
9. Який порядок звернень громадян та інших осіб щодо законності рішень 

державної влади? 
10. Яке правове становище всіх учасників процесу державного 

будівництва? 
11. Особливості участі іноземних громадян та організацій у процесі 

діяльності органів державної влади 
12. У чому полягає кримінальна відповідальність за перешкоджання 

реалізації державної влади? 
13. У чому адміністративна відповідальність за перешкоджання реалізації 

державної влади? 
14. Що таке сепаратизм та які його ознаки? 
15. У чому сутність протидії процесам сепаратизму та тероризму? 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 2 об’єднує в собі 1 тему, які розкривалися 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання:  
1.1 порядок здійснення державної влади 
1.2 елементи державної влади; 
1.3 участь громадян у державній владі;  
1.4 конституційні гарантії народовладдя;  
1.5характеристика учасників процесу державного управління; 
1.6 структура прийняття рішень в державному управління;  
1.7 міжнародні акти та їх вплив на діяльність органів державного 

управління;  
1.8 правове становище іноземних громадян щодо державного управління;  
1.9 правове становище юридичних осіб у процесах державного управління. 



Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 
таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 3, 8-13, 18-21 
 
Семінарське заняття № 3    (2 години) 
 
Тема: Організація діяльності місцевого самоврядування  

1. Поняття місцевого самоврядування та його елементи 
2. Поняття структури місцевого самоврядування та її зміст 
3. Правові основи організації діяльності місцевого самоврядування.  
4. Організаційні основи діяльності  місцевого самоврядування.  
5. Види контролю за організацією місцевого самоврядування.  
6. Громадяни як учасники місцевого самоврядування. 
7. Організація діяльності місцевого самоврядування в країнах 
Європейського співтовариства  
 

 
Контрольні питання: 

1. Сформулюйте поняття та ознаки місцевого самоврядування в Україні. 
2. Назвіть основні концепції місцевого самоврядування. 
3. Визначте правову основу місцевого самоврядування в Україні. 
4. Дайте поняття і класифікуйте функції та повноваження місцевого 

самоврядування в Україні. 
5. Обґрунтуйте, чому територіальна громада є первинним суб'єктом 

місцевого самоврядування. 
6. Дослідіть особливості системи місцевого самоврядування в Україні. 
7. Розкрийте гарантії місцевого самоврядування в Україні. 
8. Визначте роль і значення форм безпосередньої демократії в системі 

місцевого самоврядування. 
9. Визначте особливості процесу формування представницьких органів 

місцевого самоврядування в Україні. Чим відрізняється виборчий процес по 
виборах депутатів сільських, селищних, міських рад від виборів депутатів 
районних і обласних рад? 

10. Назвіть структуру місцевих рад і коротко охарактеризуйте їх 
структурні частини. 

11. Визначте форми діяльності представницьких органів місцевого 
самоврядування. 

12. Дослідіть особливості підготовки і проведення сесій місцевих рад. 
13.Розкрийте статус та основні функції міського, селищного, сільського 

голови. 



14. Дайте характеристику порядку формування, структури та форм 
діяльності виконавчих комітетів місцевих рад. 

15. Визначте порядок формування, функції та організацію роботи апарату 
рад та апарату виконавчих комітетів. 

16. Назвіть повноваження депутатів місцевих рад та гарантії їх діяльності. 
17. Розкрийте місце і роль органів самоорганізації населення в системі 

місцевого самоврядування в Україні. 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 3 об’єднує в собі одну тему, яка розкривалася 

викладачем під час лекційного заняття.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1 форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування;  
1.2 функції органів місцевого самоврядування;  
1.3 перелік нормативно-правових актів, що забезпечують діяльність 

місцевого самоврядування;  
1.4 функції та методи роботи місцевих державних адміністрацій;  
1.5 структура місцевих державних адміністрацій;  
1.6 голова та заступники голови місцевої державної адміністрації: 

визначити компетенції та відповідальність їх як посадових осіб.  
2) Скласти заяву до місцевої державної адміністрації. 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 3, 8-13 
 
Семінарське заняття № 4    (2 години)  
 
Тема: Структура місцевого самоврядування в Україні. Органи місцевого 

самоврядування в Україні 
1. Загальна характеристика та завдання місцевого самоврядування 
2. Структура місцевого самоврядування: основні елементи.  
3. Характеристика основних елементів місцевого самоврядування в Україні 
4. Територіальні громади як основа місцевого самоврядування 
5. Функції та принципи місцевого самоврядування в Україні 
6.Фінансові та територіальні основи функціонування місцевого 

самоврядування в Україні 
7. Гарантії місцевого самоврядування в Україні 
8. Конституційна база функціонування місцевого самоврядування 
9. Нормативні основи діяльності місцевого самоврядування. 



10. Взаємодія місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями.  
11. Співпраця органів місцевого самоврядування та правоохоронних 

органів.  
12.Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами державної 

влади.  
13. Між територіальні компетенції органів місцевого самоврядування..  
14. Податкові обов’язки та гарантії їх виконання органами місцевого 

самоврядування. 
15. Міжнародна діяльність органів місцевого самоврядування. 
 
 

Контрольні питання: 
1. Яка загальна характеристика діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні? 
2. Які завдання органів місцевого самоврядування в Україні? 
3. Дайте характеристику основних елементів місцевого самоврядування в 

Україні? 
4. Які особливості діяльності територіальної громади як елемента 

місцевого самоврядування? 
5. З яких елементів складається нормативний склад забезпечення 

діяльності територіальної громади? 
6. Повноваження голови територіальної громади. 
7. Що таке фінансова та територіальна основи діяльності місцевого 

самоврядування? Чи є між ними різниця? Якщо є, то яка?  
8. Форми взаємодії органів місцевого самоврядування та громадських 

об’єднань.  
9. З якими правоохоронними органами співпрацюють органи місцевого 

самоврядування? Назвіть основні причини та наслідки такої співпраці? 
10.Як взаємодіють органи місцевого самоврядування з органами державної 

влади? Назвіть сутність розділу компетенцій між цими органами? 
11. Дайте характеристику категорії між територіальний щодо діяльності 

органів місцевого самоврядування?  
12. Види податків та зборів, які встановлюються органами місцевого 

самоврядування? 
13. Якими рисами характеризується податки і збори на територіях 

особливого значення? 
14. Які форми і методи міжнародної діяльності органів місцевого 

самоврядування ви можете назвати? 
15. Які міжнародні акти регулюють співпрацю між містами різних країн?  
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 4 об’єднує в собі одну тему, які розкривалися 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 



1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1 територіальні основи діяльності місцевого самоврядування 
1.2 права та обов’язки органів місцевого самоврядування 
1.3 статті Конституції України,, що регулюють діяльність органів 

місцевого самоврядування в Україні 
1.4 функції місцевого самоврядування та їх характеристику 
1.5 систему співпраці органів місцевого самоврядування з 

правоохоронними органами 
1.6 поняття компетенції в діяльності органів місцевого самоврядування 
1.7 особливості міжнародної співпраці територіальних громад міст. 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 3, 4, 8-14 
 
Семінарське заняття № 5   (2 години)  
 
Тема: Організація роботи органів місцевого самоврядування в Україні 
1.Поняття структури місцевого самоврядування.  
2.Правові основи побудови структури місцевого самоврядування.  
4.Місцеві державні адміністрації, селищні і сільські ради: повноваження та 
компетенція.  
5.Діяльність міських державних адміністрацій: правові та організаційні 
засади. 
 

Контрольні питання: 
1. Які нормативні акти регулюють склад і структуру місцевого 

самоврядування?  
2. Назвіть посадових осіб місцевого самоврядування 
3. Дайте характеристику правових основ організації діяльності органів 

місцевого самоврядування? 
4. В чому полягає сутність діяльності місцевих державних адміністрацій? 
5. Порядок виконання рішень місцевих державних адміністрацій 
6. У чому полягає відмінність між організацією роботи органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування? 
7. Що розуміється під організаційними принципами діяльності органів 

місцевого самоврядування? 
8. Яку передбачено гарантію захисту суб’єктів діяльності органів 

місцевого самоврядування? 
9. Що таке муніципалітет та його характеристики? 
 
Методичні рекомендації 



Семінарське заняття № 5 об’єднує в собі одну тему, яка розкривалися 
викладачем під час лекційних занять та одну тему, які студенти вивчають 
самостійно.  

Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 
рекомендованою літературою та самостійно: 

1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1  відповідальність за порушення у сфері діяльності органів місцевого 

самоврядування;  
1.2 правовий статус місцевих рад;   
1.3 функції та компетенція місцевих рад;  
1.4 виконання рішення, постанови місцевої ради  
1.5 оскарження рішень місцевих рад 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 3, 6, 8-13 
 
Семінарське заняття № 6    (2 години)  
 
Тема: Організація роботи депутатів місцевих рад  
1.Порядок роботи депутатів місцевих рад.  
2,Нормативне забезпечення законності рішень депутатів місцевих рад.  
3.Статус депутат місцевих рад.  
4.Контроль за діяльністю депутатів місцевих рад. 
5Організація проведення виборів депутатів місцевих рад. 
6. Правові основи процедури прийняття рішень депутатами місцевих рад 
7. Організація роботи депутатів місцевих рад в територіальних округах. 
8. 

Контрольні питання: 
1. В якій формі здійснюється діяльність депутатів місцевих рад? 
2. Які документи подаються для реєстрації депутата на виборах до 

місцевих рад?  
3. Яким чином здійснюється підготовка виборів депутатів місцевих рад? 
4. Які повноваження має депутат місцевої ради? 
5. У яких випадках подається заява про скасування рішення депутатами 

місцевих рад  
6. В якій формі здійснюється процедура прийняття рішення депутатами 

місцевих рад? 
7.  Які документи подаються до заяви про реєстрацію депутата місцевої 

ради?  
8. Які підстави для відмови у реєстрації обраному депутату місцевої ради 

зазначені в чинному законодавству? 



9. Які вимоги висуваються до діяльності депутата місцевої ради? 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 6 об’єднує в собі одну тему, яку студенти вивчають 

самостійно. 
Для підготовки до семінару студент має ознайомитися з рекомендованою 

літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1 процедура обрання депутата місцевої ради  
1.2 Права та обов’язки депутата місцевої ради. Компетенції та 

відповідальність депутатів місцевої ради. 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 3, 5, 8-13 
 
Семінарське заняття № 7    (2 години)  
 
Тема: Державне будівництво в Україні на сучасному етапі 
1.Відбудова і розвиток народного господарства після війни розпаду СРСР. 
2.Соціально-політичне та культурне життя України 1990-2005 рік.  
3.Політична демократія та її наслідки для України.  
4.Реформи 1995-2005 років у сфері державного будівництва.  
5.Політична криза 2003-2004 рік.  
6.Адміністративна реформа та її етапи. 
 

Контрольні питання: 
1.Розвиток державного будівництва та місцевого самоврядування за часів 

Радянського Союзу. 
2. Назвіть основні етапи становлення державного будівництва та місцевого 

самоврядування в Україні у ХХ столітті. 
3. Назвіть основні причини розпаду Радянського Союзу з точки зору 

державного будівництва та організації місцевого самоврядування. 
4. Назвіть дату та складові елементи Акту про незалежність України? 
5. Окресліть та охарактеризуйте проблеми становлення державного 

будівництва та місцевого самоврядування в ХХ столітті. 
6. Як Ви розумієте категорію політична демократія стосовно державного 

будівництва та місцевого самоврядування. 
7. Назвіть основні проблеми політичної реформи в Україні. 
8. Окресліть проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні. 
9. Охарактеризуйте причини та наслідки політичної кризи 2003-2004 року 
10. Дайте характеристику етапам адміністративної реформи в Україні. 



Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 7 об’єднує в собі одну тему, яку студенти вивчають 

самостійно. 
Для підготовки до семінару студент має ознайомитися з рекомендованою 

літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1 розвиток державного будівництва та місцевого самоврядування в 1929-

1989 роки в УРСР 
1.2. причини та наслідки розпаду Радянського Союзу для України 
1.3 Причини та наслідки політичних криз в Україні. 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 3, 5, 8-13 
 
Семінарське заняття № 8    (2 години)  
 
Тема: Органи державного будівництва 
1.Верховна Рада України в процесах державного будівництва.  
2.Кабінет Міністрів України в процесах державного будівництва.  
3.Президент України – гарант дотримання законності в державному 
будівництві.  
4.Органи виконавчої влади спеціальної компетенції в державному 
будівництві. 
5. Політичні партії та їх вплив на процеси державного будівництва.  
6. Громадські організації та їх вплив на органи державного будівництва. 
 

Контрольні питання: 
1.Назвіть компетенції Верховної Ради України згідно Конституції України. 
2. Назвіть основні права і обов’язки Прем’єр-Міністра як посадової особи 

державного будівництва . 
3. Назвіть склад Кабінету Міністрів України та дайте характеристику 

окремому міністерству щодо його впливу на процеси державотворення. 
4. Які відмінності відповідальності міністрів та депутатів ВРУ щодо 

порушень у процесах державного будівництва? 
5. Окресліть та охарактеризуйте проблеми розвитку галузей народного 

господарства. 
6. Як Ви розумієте роль і місце правоохоронної системи у будівництві 

держави та місцевого самоврядування. 
7. Назвіть діючі політичні партії в Україні. 
8. Окресліть проблеми становлення громадського суспільства. 



9. Охарактеризуйте причини та наслідки політичної кризи 2013-2014 року 
для державного будівництва 

10. Дайте характеристику діяльності Президента України як елементу 
державотворення.. 

Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 8 об’єднує в собі одну тему, яку студенти вивчають 

самостійно. 
Для підготовки до семінару студент має ознайомитися з рекомендованою 

літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1 напрями розвитку міністерств і відомств в державному будівництві 
1.2.участь правоохоронної системи у державному будівництві  
1.3. участь громадських організацій у процесах державотворення.. 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 4, 8-13 
 
Семінарське заняття № 9    (2 години)  
 
Тема: Методи державного будівництва 

1.Правові і не правові методи державного будівництва.  
2.Характеристика імперативного і диспозитивного методу в державному 
будівництві.  
3.Проблеми федералізації в Україні. 
4. Реформа місцевого самоврядування на сучасному етапі. 
5. Децентралізація влади як метод розвитку держави. 

Контрольні питання: 
1.Дайте характеристику правовим методам державного будівництва. 
2. Назвіть основні не правові методи в державному будівництві . 
3. Охарактеризуйте організаційний метод державного будівництва. 
4. Які відмінності між не правовим  і організаційним методом в 

державному будівництві? 
5. Окресліть та охарактеризуйте сучасні проблеми розвитку регіонів в 

Україні. 
6. Як Ви розумієте роль і місце місцевого самоврядування  в процесах 

державотворення. 
7. Назвіть правові шляхи розвитку держави. 
8. Окресліть проблеми становлення децентралізації влади. 
9. Охарактеризуйте причини провалу реформ місцевого самоврядування на 

початку ХХ століття. 
Методичні рекомендації 



Семінарське заняття № 9 об’єднує в собі одну тему, яку студенти вивчають 
самостійно. 

Для підготовки до семінару студент має ознайомитися з рекомендованою 
літературою та самостійно: 

1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1 напрями розвитку методів в державному будівництві 
1.2.участь громадськості у державному будівництві  
1.3. участь громадських організацій у децентралізації влади. 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 4, 8-13 
 
Семінарське заняття № 10    (2 години)  
 
Тема:Інтеграційні процеси в Україні та їх вплив на процеси державного 

будівництва  
1.Європейська інтеграція.  
2.Митний та Євразійський союз.  
3.Моделі інтеграції та вплив на державне будівництво.  
4.Проблема вибору інтеграційних шляхів розвитку держави і права. 

Контрольні питання: 
1.Дайте характеристику європейській інтеграції. 
2. Назвіть основні шляхи імплементації законодавства європейських країн . 
3. Охарактеризуйте організаційний метод регулювання європейських 

відносин. 
4. Які відмінності між європейським та «східним» вибором України? 
5. Окресліть та охарактеризуйте сучасні проблеми інтеграційних процесів 

в Україні. 
6. Як Ви розумієте роль і місце місцевого самоврядування  в процесах 

європейської інтеграції. 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 10 об’єднує в собі одну тему, яку студенти 

вивчають самостійно. 
Для підготовки до семінару студент має ознайомитися з рекомендованою 

літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1 напрями розвитку інтеграційних процесів в Україні 
1.2.участь громадськості у процесах європейської інтеграції  
1.3. участь громадських організацій у європейській інтеграції. 



Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 
таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 4, 8-13 
 
 


