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Змістовий модуль І. 

Муніципальне право і місцеве самоврядування, 

їх становлення і розвиток 

Тема 1. Муніципальне право як галузь права України 
1. Муніципальне право – право місцевого самоврядування. 
2. Статут як джерело муніципального права. 
3. Господарсько-правові норми: поняття і види. 
4. Напрями вдосконалення муніципального законодавства. 
 

Тема 2. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 
1. Сучасні теорії місцевого самоврядування.  
2. Громадська (громадівська) теорія місцевого самоврядування.  
3. Державна (державницька) теорія місцевого самоврядування.  
4. Основні концепції щодо походження місцевого самоврядування у XX 

ст. 
 

Тема 3. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування 
1. Принципи місцевого самоврядування.  
2. Принцип правової самостійності. Принцип організаційної 

самостійності. Принцип матеріально-фінансової самостійності.  
3. Принцип територіальності. Принцип субсидіарності. Принцип 

державної підтримки та гарантії.  
 

Тема 4. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні 
1. Державна влада та актуальні проблеми становлення муніципальної 

влади України. 
2. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого 

самоврядування спрямовані на:  
1) правове регулювання організації та діяльності місцевого 

самоврядування;  
2) забезпечення гарантій здійснення обов’язків органів державної влади 

в галузі місцевого самоврядування;  
3) забезпечення фінансово-економічної бази місцевого самоврядування;  
4) стосовно наділення органів місцевого самоврядування окремими 

державними повноваженнями; 
5)  щодо здійснення контролю за дотриманням законності в діяльності 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування, захисту прав місцевого 
самоврядування. 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Правовий статус суб’єктів муніципально-правових відносин 

Тема 5. Територіальна громада як інститут муніципального права 
1. Вплив політико-адміністративних чинників на формування 

територіальних громад та розвиток стійких внутрішніх зв’язків їх членів. 
2.  Юридичний та фактичний статус територіальних громад в Україні. 
3. Проблеми оптимізації територіальних громад. Порядок об’єднання 

територіальних громад. 
4. Механізм реалізації муніципальних прав і обов’язків особи.  
 



Тема 6. Місцеві ради – представницькі органи місцевого 

самоврядування України 
1. Поняття місцевих рад як представницьких органів місцевого 

самоврядування.  
2. Місцевий (базовий) та регіональний рівні рад, їх особливості. 
3. Особливості політико-правової природи мандата депутата місцевої 

ради. 
 

Тема 7. Форми і методи діяльності представницьких органів 

місцевого самоврядування 
1. Сесійна та комісійна форми діяльності місцевих рад. 
2. Акти місцевих рад.  
3. Особливості нормотворчого процесу в органах місцевого 

самоврядування. 
 

Тема 8. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, 

міських голів, голів районної, обласної, районної в місті ради 
1. Статус сільських, селищних, міських голів: специфіка статусу, 

повноваження.  
2. Статус голів районної, обласної, районної у місті ради: специфіка 

статусу, повноваження. 

 

Тема 9. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад 
1. Правові акти виконавчих органів рад.  
2. Порядок підготовки, введення в дію, призупинення дії рішення 

виконкому, його скасування.  
3. Поняття та ознаки муніципальної служби. 
 

Тема 10. Повноваження та компетенція органів місцевого 

самоврядування: поняття та зміст 
1. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища.  
2. Повноваження у сфері соціального захисту населення.  
3. Повноваження у галузі будівництва.  
4. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності. 
 

Тема 11. Органи самоорганізації населення. Муніципальні асоціації 

в Україні 
1. Повноваження органів самоорганізації населення: власні та 

делеговані.  
2. Склад органу самоорганізації населення. 
3. Правовий статус муніципальних спілок України. 
 

Тема 12. Правовий статус органів місцевого самоврядування 

Автономної Республіки Крим 
1. Система органів місцевого самоврядування Автономної Республіки 

Крим та особливості її правового регулювання. 



2.  Повноваження місцевого самоврядування Автономної Республіки 
Крим у соціально-культурній, економічній, адміністративній сферах  

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Засади місцевого самоврядування. Міжнародно-правове 

регулювання місцевого самоврядування 

Тема 13. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування 

як інститут муніципального права 
1. Повноваження територіальних громад та органів місцевого 

самоврядування щодо володіння, користування і розпорядження 
комунальною власністю. 

2. Місцеві бюджети, особливості їх прибуткової та видаткової частин. 

 

Тема 14. Гарантії та відповідальність у системі місцевого 

самоврядування як інститут муніципального права 

1. Захист прав місцевого самоврядування в Конституційному Суді 

України. 

 2. Захист прав місцевого самоврядування в судах загальної юрисдикції. 

3. Форми відповідальності у муніципальному праві. 

 

Тема 15. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування 

України 

1. Роль Ради Європи у розробці міжнародних стандартів місцевого 

самоврядування. 

2. Стандарти місцевого самоврядування Європейського Союзу та 

особливості їх впровадження у законодавство України.  

3. Англосаксонська, континентальна й інші моделі організації публічної 

влади на місцях. 

 

Тема 16. Міжнародні зв’язки органів місцевого самоврядування 

України 
1. Міжнародні неурядові організації та їх роль у становленні та 

розвитку міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування 
України. 

2. Проблемні питання участі органів місцевого самоврядування України 

в міжнародному співробітництві. 

 

http://megalib.com.ua/content/9076_Rol_Radi_Evropi_v_rozrobci_mijnarodnih_standartiv_miscevogo_samovryadyvannya.html
http://megalib.com.ua/content/9076_Rol_Radi_Evropi_v_rozrobci_mijnarodnih_standartiv_miscevogo_samovryadyvannya.html
http://megalib.com.ua/content/9076_Rol_Radi_Evropi_v_rozrobci_mijnarodnih_standartiv_miscevogo_samovryadyvannya.html
http://megalib.com.ua/content/9076_Rol_Radi_Evropi_v_rozrobci_mijnarodnih_standartiv_miscevogo_samovryadyvannya.html

