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Тема уроку: Інститути безпосередньої демократії в Україні. Органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування. 

Мета уроку: ознайомити учнів з  

В Конституції України проголошено, що Україна є демократичною державою. Як у будь-
якій демократичній державі, тут діють форми й інститути демократії, де форми демократії - це 
зовнішнє вираження демократії, а інститути демократії є виявом її форм. 

Форми демократії: 

 o пряма - безпосередня - форма народовладдя, за якої влада здійснюється через 
безпосереднє виявлення волі народу або певних соціальних груп - народне вето, народна 
ініціатива, народне відкликання свого обранця, плебісцит, референдум, вибори; 

 o непряма - представницька (виборна) - форма народовладдя, за якої влада 
здійснюється через виявлення волі представників народу у виборних органах - парламенти, 
органи місцевого самоврядування (тут депутати здійснюють свої функції представництва на 
основі колегіальності). 

Інститути демократії - це легітимні й легалізовані елементи політичної системи суспільства, 
що безпосередньо створюють демократичний режим у державі завдяки вирішенню певних 
завдань політики, влади й управління. 

Легітимність (легітимація) інституту демократії означає його організаційне оформлення і 
визнання громадськістю, легалізованість (легалізація) - юридичне оформлення, узаконення. 

Види інститутів демократії за вихідним призначенням у вирішенні завдань політики, влади 
й управління: 

  Структурні: 
o - сесії парламентів і органів місцевого самоврядування; 
o - депутатські фракції; 
o - депутатські комісії; 
o - народні контролери та ін. 
  Функціональні: 
 - депутатські запити; 
 - накази виборців; 
 - вибори; 
 - громадська думка та ін. 
 Структурно-функціональні (змішані): 
o - територіальна автономія; 
o - національно-територіальна автономія 
 Процедурно-регламентаційні: 
 - регламентація процедури виборів; 
 - регламентація порядку прийняття законів; 
 - регламентація порядку проведення референдумів та ін. Види інститутів демократії за 

юридичною значущістю прийнятих рішень: 



o o Імперативні, що мають остаточне загальнообов'язкове значення для 
державних органів, посадових осіб, громадян: 

 - референдум конституційний і законодавчий; 
 - вибори; 
 - накази виборців та ін. 

* Консультативні, що мають дорадче, консультативне, значення для державних органів, 
посадових осіб, громадян: 

 - референдум консультативний; 
 - всенародне обговорення законопроектів; 
 - мітинги; 
 - анкетування та ін. 

У системі інститутів безпосередньої демократії найважливіше місце належить виборам. 

Вибори - форма особистої участі громадян в управлінні державою шляхом формування 
вищих представницьких органів, органів місцевого самоврядування, їх персонального складу. 

На основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування в 
Україні обираються населенням: Президент, Верховна Рада України, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради 
та їх голови). 

Виборча система може бути мажоритарною, пропорційною і змішаною (мажоритарно-
пропорційною). Мажоритарна система - система визначення результатів виборів, відповідно до 
якої депутатські мандати від виборчого округу отримують лише кандидати, що набрали 
встановлену законом більшість голосів. Відповідно до пропорційної системи депутатські 
мандати поділяються між партіями пропорційно до кількості голосів, відданих за партію в 
межах виборчого округу. 

Особливим інститутом демократії є референдум. 

Референдум (від лат. - те, що має бути повідомлено) - спосіб вирішення шляхом 
голосування кардинальних проблем загальнонаціонального і місцевого значення (прийняття 
конституції, інших важливих законів або внесення до них змін, а також інших рішень з 
принципових питань); проводиться з метою забезпечення народовладдя - особистої участі 
громадян в управлінні державою і місцевими справами. 

Референдуми за юридичною силою: імперативні - їх рішення мають загальнообов'язковий 
характер і не потребують затвердження. Як правило, предметом імперативних референдумів є 
питання, віднесені Конституцією до виключного вирішення в результаті всенародного 
опитування. Наприклад, згідно зі ст. 73 Конституції України винятково всеукраїнським 
референдумом вирішуються питання про зміну території України; згідно зі ст. 149 Конституції 
Швейцарії обов'язковому референдуму підлягають перегляди (повний або частковий) 
Конституції, а також термінове прийняття або перегляд федеральних законів, які позбавлені 
конституційної основи і строк дії яких перевищує один рік; консультативні - їх результати не 
мають зобов'язального характеру; вони є дорадчими, проводяться з метою виявлення суспільної 
думки з конкретного питання, що цікавить певну частину населення регіону (про встановлення 
вільної економічної зони в певній області; про вступ країни до міжнародної організації), але 
можуть бути розглянуті і враховані при ухваленні відповідних рішень державними органами 
або органами місцевого самоврядування. 

Референдуми за територією проведення в Україні: загальнонаціональні - проводяться в 
масштабах усієї країни; регіональні (місцеві) - проводяться в межах регіонів України: 
Автономної Республіки Крим, адміністративно-територіальних одиниць (областей), містах 



Києві і Севастополі з метою вирішення найважливіших питань регіонального (місцевого) 
значення. 

У Швейцарії окрім референдуму інститутами безпосередньої демократії є народне віче, 
народна законодавча ініціатива. У США референдум застосовується нарівні із законодавчою 
ініціативою. У Франції через три роки після проведення першого референдуму в 1789 р. стали 
практикуватися плебісцити - всенародні опитування, що розглядаються як синоніми 
референдумів. 

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

Ознаки державних органів 

1. Орган держави володіє певною самостійністю, автономією, проте він є частиною 
єдиного механізму держави, займає в державній машині своє місце і міцно пов'язаний з іншими 
її частинами. 

2. Орган держави складається з державних службовців, які перебувають в 
особливих правовідносинах з органом. 
Службовці держави безпосередньо не виробляють матеріальних благ, тому їх утримання 
покладається на суспільство. 

3. Органи держави мають внутрішню будову (структуру). Вони складаються з 
підрозділів, скріплених єдністю цілей, заради досягнення яких утворені, і дисципліною, яку всі 
службовці зобов'язані дотримуватися. 

4. Найважливішою ознакою органу держави є наявність у нього компетенції — 
владних правоспроможностей (сукупності прав і обов'язків) певного змісту та обсягу. Реалізація 
органом держави своєї компетенції — це не тільки його право, а й обов'язок. 

5. Згідно зі своєю компетенцією орган держави володіє владними повноваженнями, 
які виражаються: 
а) у можливості видавати обов'язкові до виконання правові акти. Ці акти можуть 
бути нормативними або індивідуально-визначеними (акти застосування норм права); 
б) у забезпеченні виконання правових актів органів держави шляхом застосування різних 
методів, в тому числі методів примусу. 

6. Для здійснення своєї компетенції орган держави наділяється необхідною 
матеріальною базою, має фінансові кошти, свій рахунок у банку, джерело фінансування 
(з бюджету)[2]. 

7. Нарешті, орган держави бере активну участь в реалізації функцій держави, 
використовуючи для цього відповідні форми і методи[3]. 

ВИДИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 

За обсягом владних повноважень органи держави класифікуються на центральні (вищі) та 
місцеві. Щоправда, не всі місцеві органи є державними (наприклад, органи місцевого 
самоврядування). 

За широтою компетенції виділяються органи держави загальної і спеціальної компетенції. 

За способом формування: виборні і призначувані; за порядком функціонування й ухвалення 
рішень: колегіальні й одноособові. 

На механізм держави, класифікацію його вищих органів справляє безпосередній 
уплив принцип поділу влади, відповідно до якого створюються законодавчі, виконавчі і судові 
органи[4]. 

Проте не можна стверджувати, що всі державні органи можна розподілити на законодавчі, 
виконавчі і судові. Механізм сучасної держави є значно більш складним, розгалуженим, тому 
можна виділити такі типові державні органи: 



 глава держави (президент, монарх, іноді — колегіальний орган[5]) 
 органи законодавчої влади — парламент (парламенти різного рівня — 

у федеративних державах) 
 органи виконавчої влади (уряд, міністерства, відомства, органи державного 

управління на місцях) 
 органи судової влади — уся судова система країни 
 силові органи — поліція, органи державної безпеки, прокуратура, збройні сили та 

ін. 

Керуючись наведеною вище схемою, можна назвати приблизний перелік державних органів 
України за категоріями: 

1. Президент України 
2. Верховна Рада України 
3. Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої влади України 
4. Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикції 
5. Правоохоронні органи 
6. інші центральні органи, що відповідають наведеним вище ознакам[6] 
7. місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління 

в адміністративно-територіальних одиницях України. 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

 адміністративний центр територіальної громади – населений пункт (село, селище, 
місто), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до 
географічного центру території територіальної громади та в якому розміщується 
представницький орган місцевого самоврядування територіальної громади; 

 загальний склад ради – кількісний склад депутатів відповідної місцевої ради, 
визначений радою відповідно до закону; 

 місцева рада – сільська, селищна, міська, районна, районна в місті (у разі 
утворення), обласна рада; 

 посадова особа місцевого самоврядування – фізична особа, яка працює в органах 
місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні на постійній 
основі організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій і отримує 
заробітну плату за рахунок місцевого бюджету; 

 право комунальної власності – право територіальної громади на свій розсуд, в своїх 
інтересах володіти, користуватися і розпоряджатися належними їй об’єктами цивільних прав; 

 публічна послуга – спрямована на задоволення потреб та/або запитів фізичної або 
юридичної особи чи групи осіб послуга, що надається чи забезпечується органом державної 
влади, органом місцевого  самоврядування, або  підприємством,  установою, організацією, що 
перебуває в його управлінні; 

 сільська, селищна, міська рада (рада громади) – представницький виборний орган 
місцевого самоврядування, який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється 
правом представляти інтереси територіальної громади та приймати від її імені рішення у межах 
визначеної законом компетенції, а також – юридична особа публічного права, бюджетна 
установа; 

 старостинський округ — частина території територіальної громади, на якій 
розташовані один або декілька населених пунктів, крім адміністративного центру такої 
територіальної громади, визначена радою громади з метою 
забезпечення додаткового представництва інтересів жителів такого населеного пункту 
(населених пунктів) старостою; 



 територія територіальної громади (громада) – нерозривна територія, в межах якої 
територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення 
відповідно до Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування. 

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування 

1. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати 
питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами як 
безпосередньо, так і через ради громад та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні 
ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад району чи області відповідно. 

3. Система місцевого самоврядування включає: 

 територіальні громади; 
 органи самоорганізації населення; 
 органи місцевого самоврядування. 

Стаття 3. Право на участь у місцевому самоврядуванні 

1. Будь-які обмеження права на участь у місцевому самоврядуванні залежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану людини, за мовними, гендерними чи іншими ознаками 
забороняються. 

Стаття 4. Принципи здійснення місцевого самоврядування 

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: 

 народовладдя; 
 законності; 
 субсидіарності; 
 повсюдності місцевого самоврядування; 
 спроможності територіальних громад та органів місцевого самоврядування; 
 недискримінації; 
 гласності; 
 колегіальності; 
 поєднання місцевих і державних інтересів; 
 виборності; 
 правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності територіальних 

громад та органів місцевого самоврядування в межах сфер компетенції, визначених цим та 
іншими законами; 

 підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та 
посадових осіб; 

 державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 
 судового захисту прав місцевого самоврядування 

  

ЗАВДАННЯ: 

1. ОЗНАЙОМИТИСЯ З ВИКЛАДЕНИМ МАТЕРІАЛОМ ТА ЗАКОНСПЕКТУВАТИ. 
2. ФОТО КОНСПЕКТУ НАДСИЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ  
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