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Об’єкт дослідження: суспільні відносини, які існують у процесі 
виникнення та реалізації міжнародно-правових стандартів у сфері 
місцевого самоврядування.

Предмет дослідження: сутність і зміст міжнародно-правових 
стандартів у сфері місцевого самоврядування, а також практика їх 
реалізації в Україні.

Джерельна база: Конституція України, закони України, міжнародно-
правові документи, праці науковців у галузях 
міжнародного, конституційного та муніципального 
права, інтернет-джерела.



Починаючи з 80-х років ХХ століття з’являються міжнародно-правові
документи, що виступають стандартами, до яких держави повинні
прагнути наблизитися при вирішенні питань сфери місцевого
самоврядування у своїх національних правових системах.

З кожним роком сфера їхнього регулювання розширюється.
На даний час можна вести мову про декілька десятків цих документів.

Еволюція міжнародно-правових стандартів у сфері
місцевого самоврядування



Міжнародно-правові стандарти у сфері місцевого
самоврядування - міжнародно-правові документи, які
регламентують різні аспекти діяльності суб’єктів системи
місцевого самоврядування держав по вирішенню питань
місцевого значення, а також наданню публічно-владних та
інших послуг населенню на місцевому та регіональному,
субрегіональному (у разі його створення) рівнях.



?
?

?

Правові проблеми імплементації міжнародно-правових 
стандартів у сфері місцевого самоврядування 

у законодавство України:

 проблема адаптації національного законодавства до 
міжнародно-правових стандартів організації місцевої влади;
 незавершені реформи децентралізації, адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування;
 пізнє опублікування офіційного перекладу деяких міжнародно-

правових стандартів



Структура опитаних посадових осіб місцевого 
самоврядування 50 осіб

Керівники 
структурних 

підрозділів районної 
ради; 3; 6%

Спеціалісти сільських 
рад; 10; 20%

Спеціалісти районної 
ради; 5; 10%

Спеціалісти міської 
ради; 10; 20%

Керівники 
структурних 

підрозділів міської та 
обласної ради; 7; 14%

Сільські голови; 5; 
10%

Спеціалісти обласної 
ради; 10; 20%

Структура опитаних посадових осіб 
місцевого самоврядування (50 осіб)



Результати дослідження громадської організації 
«Асоціація політичних наук» щодо прозорості діяльності 

депутатів місцевих рад за третій рік здійснення повноважень



Результати опитування посадових осіб про існування 
Всесвітньої декларації місцевого самоврядування та її 

зміст
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Результати опитування депутатів місцевих рад про 
існування Європейськго кодексу поведінки для всіх осіб, 
які залучені до місцевого та регіонального врядування 

та його зміст
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Результати опитування депутатів місцевих рад про 
існування Європейської хартії місцевого самоврядування 

та її зміст
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Результати опитування посадових осіб 
місцевого самоврядування
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