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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Муніципальне право має фаховий характер. 

Підготовка за цією дисципліною повинна забезпечувати студентам належний 

рівень професійних знань, які можуть бути реалізовані у практиці 

державотворення нашої країни. Окрім того, що воно розвиває загальну 

професійну культуру будь-якого юриста, досить важливим є і практичне 

значення відповідних знань. Насамперед для тих студентів, що готуються до 

служби в органах місцевого самоврядування. 

Відповідно до Конституції України народ здійснює свою владу 

безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. Однак в умовах радикальних соціально-економічних і 

політичних змін трансформуються ідеології, життєві стилі, престижні оцінки, 

відбувається зміна культурних систем, які служать формулою легітимації 

існуючого соціального порядку і визначають реальне сприйняття громадянами 

України не тільки діяльності та ефективності держави, а і місцевого 

самоврядування. Це обумовлено тим, що саме місцеве самоврядування має 

сприяти реалізації більшості прав і свобод громадян, виражаючи їх інтереси і 

виступаючи дієвим інструментом їх захисту. 

Саме на локальному рівні, – у межах місцевого самоврядування та 

процесах інституціоналізації муніципальної влади, – найбільш рельєфно 

проявляється та знаходить свою апробацію ідея цінності людської особи, її прав та 

свобод. Адже визнання та становлення в Україні місцевого самоврядування, 

глибокі економічні і політичні перетворення у суспільстві і формування на цій 

основі нової демократичної державності безпосередньо пов’язані з виробленням і 

практичною реалізацією принципово нових для нас підходів до прав та свобод 

людини, до вирішення як загальнодержавних, так і регіональних, а також місцевих 

проблем у даній сфері. Також місцеве самоврядування має створити умови для 

формування у людському співтоваристві відчуття громадянськості – однієї з тих 



 

 

  

базових, наріжних рис цивілізованого демократичного суспільства, які знаходяться 

у фундаменті соціуму. 

У цьому плані місцеве самоврядування, тим самим, відіграє вагому роль 

у процесі формування громадянського суспільства, враховуючи, що усі права, 

свободи та масові види соціально-політичної активності, різні недержавні прояви 

суспільного життя людей зароджуються та у кінцевому рахунку реалізуються у 

територіальних громадах, які утворюють соціальну базу громадянського 

суспільства. 

Навчально-методичний посібник з курсу «Муніципальне право» 

розрахований на студентів факультету права, гуманітарних і соціальних наук зі 

спеціальності «Право» і є системою знань про основи організації та здійснення 

місцевого самоврядування, дотримання муніципальних прав особистості. Зміст 

робочої програми та навчальної дисципліни поділяється на два модулі 

(відповідно до вимог кредитно-модульної системи): Змістовий модуль 1. 

Загальнотеоретичні основи муніципального права; Змістовий модуль 2. Правове 

регулювання організації та функціонування окремих інститутів муніципального 

права в України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Загальнотеоретичні основи муніципального права  

Тема 1. Муніципальне право як галузь права, наука та навчальна 

дисципліна. 

Поняття, предмет та методи муніципального права. Система муніципального 

права: муніципально-правові норми та муніципально- правові інститути. 

Класифікація муніципально-правових норм. Джерела муніципального права: 

поняття, види та класифікація. Муніципальне право як наука. Предмет, 

система, джерела. Функції та методологія науки муніципального права. 

Муніципальне право як навчальна дисципліна: поняття, система.  

Муніципальне право як галузь права; предмет муніципального права; метод 

муніципального права; джерела муніципального права; муніципально-правові 

відносини; інститут права; норма  права; суб’єкти, об’єкти муніципального права; 

муніципальне право як наука права; функції науки муніципального права; 

муніципальне право як навчальна дисципліна. 

Особливості норм муніципального права України. Можливість та доцільність 

виділення муніципального права України в самостійну галузь національного 

права. Місце статуту територіальної громади у системі джерел муніципального 

права України. Порівняльна  характеристика муніципально-правових норм із 

нормами інших галузей прав: конституційного, адміністративного, екологічного. 

Проблемність назви муніципального права. 

 

Тема 2. Історико-теоретичні засади місцевого самоврядування : світовий 

та український досвід засади. 

Зародження та розвиток місцевого самоврядування: історичний аспект. 

Поняття та сутність місцевого самоврядування. Правова природа сучасних теорій 

та характеристика основних моделей місцевого самоврядування в світовій 

практиці. Принципи місцевого самоврядування України: поняття, види, правове 

закріплення. Функції та повноваження місцевого самоврядування в України. 

Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого 



 

 

  

самоврядування. 

Абсолютна монархія, правова держава, феодальна держава, громада, статут, 

хутір, звичаєве право, віче, верв, старостинська адміністрація, господарська 

(громадсько-господарська) теорія місцевого самоврядування, теорія вільної 

громади (теорія природних прав громади), державницька теорія місцевого 

самоврядування, теорії муніципального дуалізму, англосаксонська модель, 

континентальна модель, змішана (гібридна) модель, магдебурзьке право, принцип 

субсидіарності. 

Роль Магдебурзького права в становленні та розвитку місцевого 

самоврядування. Принцип субсидіарності місцевого самоврядування. 

Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого 

самоврядування. 

 

Тема 3. Правове регулювання статусу суб’єктів муніципально-правових 

відносин. 

Поняття і види суб’єктів муніципального права. Фізичні особи як суб’єкти 

місцевого самоврядування. Територіальна громада як первинний суб’єкт 

місцевого самоврядування: поняття, ознаки та види. Функції і повноваження 

територіальної громади. 

Суб’єкти муніципально-правових відносин, фізична особа, юридична особа, 

територіальна громада, політична партія, громадська організація, муніципальна 

правоздатність, муніципальна дієздатність, базова територіальна громада, 

асоційовані територіальні громади 

Державна влада та актуальні проблеми становлення муніципальної влади в 

Україні. Роль Президента України у здійсненні державної політики у сфері 

місцевого самоврядування. Функції територіальних громад. Їх місце в системі 

функцій місцевого самоврядування. Основні форми діяльності територіальних 

громад. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

  

Тема 4. Система місцевого самоврядування : поняття, структура, 

функції та повноваження 

Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Функції 

місцевого самоврядування. Повноваження органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Представницькі органи місцевого самоврядування.

 Склад, порядок формування та форми роботи місцевих рад. Обласні та 

районні ради: особливості формування та функції. Сільський, селищний, міський 

голова: порядок обрання, роль у системі місцевого самоврядування. Виконавчі 

органи сільських, селищних, міських рад. Місце та роль органів самоорганізації 

населення в системі місцевого самоврядування. Асоціації  та інші форми 

добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування,система місцевого самоврядування, представницькі 

органи місцевого самоврядування, посадові особи, територіальна громада, ради, 

органи самоорганізації населення, функції місцевого самоврядування, контрольна 

функція органів місцевого самоврядування, нормотворча функція органів 

місцевого самоврядування, установча та правоохоронна функції  органів 

місцевого самоврядування, акти органів місцевого самоврядування, асоціації 

місцевого самоврядування. 

Територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого самоврядування: 

поняття, види. Муніципальний нормотворчий процес. Місцевий референдум як 

форма безпосереднього народовладдя територіальної громади. Перспективні 

напрямки реформування системи органів місцевого самоврядування. 

 

Тема 5. Правове регулювання основних форм участі територіальної 

громади у здійсненні місцевого самоврядування 

Основні форми участі членів територіальної громади у вирішенні питань 

місцевого значення. Місцевий референдум як форма безпосередньої участі 

територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Поняття 

місцевого референдуму та процедура проведення. Поняття, види та  правове  

регулювання місцевих виборів. Періодичність виборів. Виборчі система, 



 

 

  

що застосовуються на муніципальних виборах. Організація і проведення 

загальних зборів громадян за місцем проживання. Місцеві ініціативи та 

громадські слухання: процедурні аспекти реалізації. 

Місцеве самоврядування, виборча система, муніципальна демократія, 

територіальна громада, місцеві вибори, місцевий референдум, формула 

референдуму, загальні збори громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання, 

громадські слухання, органи самоорганізації населення, асоціації місцевого 

самоврядування. 

Поняття та механізм реалізації місцевого референдуму в Україні в сучасних 

умовах державотворення. Основні форми участі членів територіальної громади у 

вирішенні питань місцевого значення. Виборчі системи, що застосовуються на 

муніципальних виборах в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий 

аналіз. Організація і проведення загальних зборів громадян за місцем проживання 

в м. Запоріжжя. Місцеві ініціативи та громадські слухання: процедурні аспекти 

реалізації у м. Запоріжжя. 

 

Тема 6. Гарантії прав місцевого самоврядування 

Поняття та система гарантій місцевого самоврядування. Критерії 

класифікації та види гарантій місцевого самоврядування в Україні. Загальні та 

спеціальні (правові) гарантії місцевого самоврядування. Заборона обмежувати 

права місцевого самоврядування. Судовий захист прав та інтересів місцевого 

самоврядування: захист прав місцевого самоврядування в Конституційному Суді 

України; захист прав місцевого самоврядування в судах загальної юрисдикції. 

Контроль та нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування. 

Гарантії місцевого самоврядування, дискримінація, судовий захист прав та 

інтересів місцевого самоврядування, захист прав місцевого самоврядування в 

Конституційному Суді України, захист прав місцевого самоврядування в судах 

загальної юрисдикції, контрольні гарантії, загальні гарантії, спеціальні гарантії, 

муніципальний контроль, громадський муніципальний контроль. 

Особливості механізму реалізації гарантій місцевого самоврядування. Захист 



 

 

  

прав місцевого самоврядування в судах загальної юрисдикції. 

 

Тема 7. Відповідальність за порушення норм муніципального права 

Поняття та види відповідальності у муніципальному праві. Підстави 

муніципально-правової відповідальності. Форми відповідальності у 

муніципальному праві. Особливості відповідальності органів та  посадових осіб 

місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування перед державою, територіальною громадою, фізичними та 

юридичними особами. 

Муніципально-правова відповідальність, підстави муніципально-правової 

відповідальності, форми муніципально-правової відповідальності, територіальна 

громада, посадові особи місцевого самоврядування, об’єкт, суб’єкт, об’єктивна 

сторона, суб’єктивна сторона муніципально-правової відповідальності, 

муніципальне правопорушення. 

Муніципально-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності. 

Особливості відповідальності органів та  посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

 

Змістовий модуль 2 Правове регулювання організації та 

функціонування окремих інститутів муніципального права в Україні  

Тема 8. Правовий статус сільських, селищних, міських голів та голів 

районної, обласної, районної у місті раді 

Правовий статус сільських, селищних, міських голів: поняття, порядок 

обрання, функції та повноваження. Правовий статус голів районної, обласної, 

районної у місті ради: поняття, порядок обрання, функції та повноваження. 

Дострокове припинення повноважень голів місцевих рад: підстави та порядок 

проведення процедури. Правовий статус голів міст Києва і Севастополя: поняття, 

порядок обрання, функції та повноваження. Акти локальної нормотворчості 

сільських, селищних, міських голів, голів районної, обласної, районної у місті 

ради: поняття, види, правові наслідки. 



 

 

  

Сільський, селищний, міський голова, депутат представницького органу 

місцевого самоврядування, кандидат на посаду, вибори, мажоритарна система, 

пропорційна система, змішана система, президія (колегія) ради, заступник голови, 

секретар голови, відкликання голови сільської, селищної міської ради, голова 

районної, обласної ради, акти голів. 

Відмінність статусу голів районної, обласної, районної у місті ради від 

статусу сільських, селищних, міських голів. Особливості статусу голів в містах 

Києві та Севастополі. 

 

Тема 9. Правовий статус місцевих рад 

Правовий статус сільських, селищних, міських рад: поняття, 

порядок формування, функції та повноваження. Обласні, районні та районні у 

містах ради: поняття, порядок формування, функції та повноваження. 

Організаційно-правові форми роботи місцевих рад. Правове регулювання 

нормотворчої діяльності сільських, селищних, міських, районних, обласних, 

районних у містах рад: поняття, види та правові наслідки. Статут територіальної 

громади як основний акт локальної нормотворчості: поняття, порядок прийняття 

та правові наслідки. 

Місцева рада як представницький орган місцевого самоврядування, Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, адміністративно-територіальний устрій 

України, голова місцевої ради, сесія, населений пункт, область, район, статут 

територіальної громади, рішення місцевої ради, наказ, інструкція, регламент, 

розпорядження, ухвала, заява. 

Види місцевих рад як представницькі органи місцевого самоврядування. 

Особливості правового статусу окремих видів представницьких органів місцевого 

самоврядування в Україні. 

 

Тема 10. Правовий статус виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад 

Правовий статус виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад: 



 

 

  

поняття, порядок формування, функції та повноваження. Система виконавчих 

комітетів місцевих рад: порядок формування, основні функції та повноваження, 

організація роботи. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад. 

Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з місцевими органами 

державної влади (районною та обласною державними адміністраціями та 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади. Акти 

виконавчих органів місцевого самоврядування: поняття, види, правові наслідки. 

Виконавчий комітет місцевих рад, підзаконний нормативний акт органів 

місцевого самоврядування, підзаконний нормативний акт місцевих органів 

виконавчої влади, відділ виконавчого комітету місцевої ради, управління 

виконавчого комітету місцевої ради. 

Місце виконавчих комітетів місцевих рад в системі місцевого 

самоврядування. Особливості правового статусу відділів та управлінь виконавчих 

комітетів місцевих рад. Взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими 

органами державної влади. 

 

Тема 11. Правовий статус депутатів місцевих рад 

Поняття та правова характеристика статусу депутатів місцевих рад в Україні. 

Функції та повноваження депутата місцевої ради. Організаційно-правові форми 

здійснення функцій та повноважень депутатів місцевих рад. Депутатський 

звернення. Депутатське запитання. Дострокове припинення повноважень 

депутатів місцевих рад. Поняття та види гарантій діяльності депутатів місцевих 

рад. 

Статус депутатів місцевих рад, вільний депутатський мандат, імперативний 

депутатський мандат, депутатське звернення, депутатське запитання, депутатські 

звіти, гарантії діяльності депутатів місцевих рад, наказ виборців, відкликання 

депутата місцевої ради, депутатська група, депутатська фракція, постійна комісія, 

тимчасова комісія. 

Особливості статусу депутатів місцевих рад. Співвідношення статусу 

депутатів місцевих рад і статусу народних депутатів України. 



 

 

  

 

Тема 12. Правове регулювання статусу муніципальних службовців 

Муніципальна служба (служба в органах місцевого самоврядування): поняття 

та основні засади правового регулювання. Право на службу в органах місцевого 

самоврядування. Муніципальні службовці: права, обов’язки та порядок 

проходження служби. Порядок проведення атестації муніципальних службовців. 

Припинення служби в органах місцевого самоврядування. Відповідальність за 

порушення законодавства про муніципальну службу. Кадрова  політика щодо 

муніципальної служби: поняття, проблеми та перспективи розвитку.  

Служба в органах місцевого самоврядування, муніципальний службовець, 

муніципальна служба, посадовою особою місцевого самоврядування, кадровий 

резерв, атестаційна комісія, кадрова політика, атестація муніципальних 

службовців, відповідальність за порушення законодавства про муніципальну 

службу,умови доступу до муніципальної служби. 

Поняття, проблеми та перспективи розвитку кадрової політики щодо 

муніципальної служби. Муніципальна служба в Україні та зарубіжних країнах: 

порівняльно- правовий аналіз 

 

Тема 13. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування 

Поняття та об’єкти комунальної власності. Порядок передачі об’єктів права 

державної та комунальної власності. Оренда комунального майна. Фінанси 

місцевих органів влади структурні елементи та функції. Проблеми розмежування 

земель державної та комунальної власності. Порядок формування та структура 

місцевих бюджетів. Доходи і видатки місцевих бюджетів. Місцеві податки і 

збори. Фінансовий контроль у сфері місцевого самоврядування. 

Територіальна громада, матеріальна основа, фінансова основа, комунальна 

власність, місцевий бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, рухоме та 

нерухоме майно, право спільної власності, доходи, видатки, дотації, субвенції, 

трансферт, загальний фонд місцевого бюджету, спеціальний фонд місцевого 

бюджету, мінімальний розмір місцевого бюджету, місцеві податки, місцеві збори. 



 

 

  

Поняття та об’єкти комунальної власності. Порядок передачі об’єктів права 

державної та комунальної власності. Проблеми розмежування земель державної 

та комунальної власності. Порядок формування та структура місцевих бюджетів. 

Доходи і видатки місцевих бюджетів. 

 

Тема 14. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах 

України 

Роль міста в українському суспільстві. Основні напрямки та принципи 

міського розвитку в Україні. Організація роботи органів місцевого 

самоврядування в столиці України – Місті-герої Києві. Особливості взаємодії 

органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Києві з 

іншими органами влади, підприємствами, представництвами. Порядок здійснення 

місцевого самоврядування в Запоріжжі. 

Статут територіальної громади, мешканці,територія міста, адміністративно- 

територіальний устрій міста Запоріжжя, територіальна громада, місцеві вибори, 

депутатські групи, депутатські фракції, виконавчий комітет міської ради, місцеві 

податки та збори, столиця України. 

Роль міста в українському суспільстві. Основні напрямки та принципи 

міського розвитку в Україні. Організація роботи органів місцевого 

самоврядування в столиці України – Місті-герої Києві. Порядок  здійснення 

місцевого самоврядування в Запоріжжі. Структурна організація управління 

містом Запорізької міської ради. 

 

Тема 15. Концептуальні основи міжмуніципального співробітництва 

Міжмуніципальне співробітництво: поняття, сутність та зміст. Територіальна 

громада і міжмуніципальне співробітництво. Національна практика 

міжмуніципального співробітництва. Зарубіжний досвід міжмуніципального 

співробітництва та проблеми його запровадження в Україні. Міжнародне 

муніципальне співробітництво: поняття, форми, зміст. 



 

 

  

Міжмуніципальне співробітництво, муніципалітет, комуна, синдикат, 

міжнародний інструментарій, територіальна громада, об’єднання територіальних 

громад, асоціації органів місцевого самоврядування, трансферт, органи місцевого 

самоврядування. 

Перспективні напрямки розвитку міжмуніципального співробітництва в 

Україні. Зарубіжний досвід міжмуніципального співробітництва та проблеми його 

запровадження в Україні. 

 

Тема 16. Електронне муніципальне урядування : світовий досвід та 

перспективи впровадження в Україні 

Електронне урядування як інноваційна форма муніципального управління: 

сутність, методи та принципи його організації. Класифікація видів електронної 

взаємодії між державою і суспільством. Надання муніципальних послуг з 

використанням електронних засобів. Стан електронного урядування в країнах з 

розвиненою демократією. Стан електронного врядування на прикладі Запорізької 

області. Механізм розвитку інформаційних представництв органів місцевого 

самоврядування як базового елементу інституційної структури електронного 

уряду. Пріоритетні напрями розвитку електронних консультацій з громадянами: 

сучасний стан та перспективи розвитку. 

Електронне врядування, електронна муніципальна демократія, муніципально- 

громадський центр, електронні громадські слухання, електронні послуги, 

електронна влада, інформаційно-комунікативні технології, електронні 

консультації, електронний документообіг. 
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