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Змістовий модуль І. 

Муніципальне право і місцеве самоврядування, 

їх становлення і розвиток 

 
Семінарське заняття 1 

Тема: Муніципальне право як галузь права України 
1. Поняття, предмет, метод муніципального права 
2. Історія муніципального права України 
3. Джерела муніципального права. Статутне право. 
4. Система муніципального права, муніципально-правові норми та 

інститути, їх особливості. 
5. Муніципально-правові відносини: поняття, види, зміст. 
6. Роль муніципального права в процесі становлення і розвитку 

місцевого самоврядування в Україні. 
 

Семінарське заняття 2 
Тема: Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 

1. Поняття, предмет та система науки муніципального права. 
2. Методологія та джерела науки муніципального права. 
3. Функції та завдання науки муніципального права. 
4.  Сучасні теорії місцевого самоврядування. 
5. Муніципальне право як навчальна дисципліна: поняття, предмет, 

система. 
6. Місце муніципального права в системі навчальних дисциплін 

юридичного профілю. 
 

Семінарське заняття 3 
Тема: Конституційно-правові основи місцевого самоврядування 

1. Поняття місцевого самоврядування.  
2. Основні принципи місцевого самоврядування. 
3. Система місцевого самоврядування.  
4. Місцеве самоврядування і територіальна автономія.  
5. Місцеве самоврядування і міжнародно-правова регламентація його 

діяльності.  
6. Проблеми вдосконалення місцевого самоврядування у контексті 

конституційної реформи. 
 

Семінарське заняття 4 
Тема: Місцеве самоврядування та державна влада в Україні 

1. Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади. 
2. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого 

самоврядування 
3. Спільне та відмінне у правовій природі органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади.  
4. Поняття та особливості муніципальної влади. 
5. Державна влада та актуальні проблеми становлення муніципальної 

влади України. 
 

 



Змістовий модуль ІІ. 

Правовий статус суб’єктів муніципально-правових відносин 

 
Семінарське заняття 5 

Тема: Територіальна громада як інститут муніципального права 
1. Поняття та ознаки територіальної громади. Правосуб’єктність 

територіальної громади. 
2. Види територіальних громад. Відмінності між окремими видами 

територіальних громад. 
3. Функції та повноваження територіальної громади. Виключні 

повноваження територіальної громади. 
4. Форми волевиявлення територіальної громади: місцеві вибори, 

місцевий референдум, місцеві ініціативи та громадські слухання. 
5. Особливості реалізації прав і свобод людини у місцевому 

самоврядуванні. 
 

Семінарське заняття 6 
Тема: Місцеві ради – представницькі органи місцевого 

самоврядування України 
1. Місцева рада як представницький орган місцевого самоврядування. 
2. Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування. 
3. Порядок формування представницьких органів місцевого 

самоврядування. 
4. Функції і компетенція представницьких органів місцевого 

самоврядування. 
5. Структура місцевої ради. Особливості політико-правової природи 

мандата депутата місцевої ради. 
 

Семінарське заняття 7 
Тема: Форми і методи діяльності представницьких органів місцевого 

самоврядування 
1. Поняття форм і методів діяльності представницьких органів місцевого 

самоврядування.  
2. Сесія – основна форма роботи ради як представницького органу, 

порядок її призначення та проведення. Акти місцевих рад. 
3. Форми і методи роботи постійних комісій місцевих рад.  
4. Форми й методи роботи тимчасових контрольних комісій рад. 
5. Форми і методи роботи депутатів місцевих рад. 
 

Семінарське заняття 8 
Тема: Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських 

голів, голів районної, обласної, районної в місті ради 
1. Статус та функції сільських, селищних, міських голів.  
2. Повноваження сільського, селищного, міського голови 
3. Статус голів районної, обласної, районної у місті ради. 
4. Повноваження голів районної, обласної, районної у місті ради. 
5. Статус голів міст Києва і Севастополя: специфіка статусу, 

повноваження. 
 

Семінарське заняття 9 
Тема: Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад 



1. Правовий статус виконавчих комітетів місцевих рад.  
2. Система виконавчих комітетів місцевих рад, їхні функції та 

повноваження. 
3. Організація роботи виконавчих комітетів місцевих рад. 
4. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад. 
5. Правовий статус службовців місцевого самоврядування. 
6. Проходження служби в органах місцевого самоврядування. 
 

Семінарське заняття 10 
Тема: Повноваження та компетенція місцевого самоврядування: 

поняття та зміст 
1. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування: 

власні, делеговані, виключні. 
2. Повноваження у сфері управління комунальною власністю. 
3. Повноваження в галузі планування та в бюджетно-фінансовій сфері.  
4. Повноваження по забезпеченню законності, правопорядку, охороні 

прав, свобод і законних інтересів громадян. 
 

Семінарське заняття 11 
Тема: Органи самоорганізації населення. Муніципальні асоціації в 

Україні 
1. Поняття та види органів самоорганізації населення. 
2. Порядок утворення та легалізації органу самоорганізації населення. 
3. Повноваження органів самоорганізації населення: власні та делеговані.  
4. Склад органу самоорганізації населення та форми роботи. 
5. Історія утворення муніципальних асоціацій України. 
6. Порядок утворення асоціацій та інших добровільних об’єднань органів 

місцевого самоврядування. 
 

Семінарське заняття 12 

Тема: Правовий статус органів місцевого самоврядування 

Автономної Республіки Крим 
1. Особливості правового регулювання органів місцевого 

самоврядування Автономної Республіки Крим. 

2. Система  органів місцевого самоврядування Автономної Республіки 

Крим. 

3. Повноваження місцевого самоврядування Автономної Республіки 

Крим у соціально-культурній, економічній, адміністративній сферах. 

4. Проблеми конституційно-правового регулювання статусу органів 

місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим та їх 

функціонування. 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Засади місцевого самоврядування. Міжнародно-правове регулювання 

місцевого самоврядування 

 
Семінарське заняття 13 

Тема: Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування як 
інститут муніципального права 

1. Поняття і сутність економічної основи місцевого самоврядування. 

http://megalib.com.ua/content/9114_Sistema_vikonavchih_komitetiv_miscevih_rad_ihni_osnovni_fynkcii_ta_povnovajennya_organizaciya_roboti.html
http://megalib.com.ua/content/9114_Sistema_vikonavchih_komitetiv_miscevih_rad_ihni_osnovni_fynkcii_ta_povnovajennya_organizaciya_roboti.html
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


2. Муніципальна власність, її суб’єкти, об’єкти, соціально-економічна 
природа, правовий режим. 

3. Повноваження територіальних громад та органів місцевого 
самоврядування щодо володіння, користування і розпорядження комунальною 
власністю. 

4. Поняття та система місцевих фінансів. 
5. Проблеми зростання матеріально-фінансової автономії місцевого 

самоврядування. 
 

Семінарське заняття 14 
Тема: Гарантії та відповідальність у системі місцевого 

самоврядування як інститут муніципального права 
1. Поняття гарантій місцевого самоврядування та їх система. 
2. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування. 
3. Поняття, ознаки і види відповідальності у муніципальному праві. 
4. Підстави муніципально-правової відповідальності та муніципально-

правові санкції. 
5. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними 
особами. 

6. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень органів 
місцевого самоврядування. 

 
Семінарське заняття 15 

Тема: Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування 

України 

1. Міжнародно-правове регулювання місцевого самоврядування. 

2. Європейська хартія місцевого самоврядування, відтворення її 

положень в Конституції та законодавстві України. 

3. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. 

4. Європейська типова конвенція паро основні принципи 

транскордонного співробітництва між територіальними общинами або 

органами влади. 

5. Стандарти місцевого самоврядування Європейського Союзу. 

6. Види муніципальних систем в зарубіжних країнах. 

 
Семінарське заняття 16 

Тема: Міжнародні зв’язки органів місцевого самоврядування України 

1. Концептуальні засади міжнародного співробітництва органів 

місцевого самоврядування України. 

2. Суб’єктно-об’єктивний склад міжнародного співробітництва органів 

місцевого самоврядування України.  

3. Правовий статус організаційних структур, які займаються 

міжнародним співробітництвом.  

4. Форми міжнародного співробітництва органів місцевого 

самоврядування України. 

5. Проблемні питання участі органів місцевого самоврядування України 

в міжнародному співробітництві.   

http://megalib.com.ua/content/9080_Standarti_miscevogo_samovryadyvannya_Evropeiskogo_Souzy.html

