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Силабус курсу «Муніципальне право України» 
2020/2021 навчального року 

 
Назва курсу Муніципальне право України 

Адреса викладання 
курсу 

м. Львів, вул. Січових Стрільців 14 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет, кафедра конституційного права 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

Галузь знань 08 Право 
Спеціальність 081 Право 

Викладачі курсу Гураль Павло Федорович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри конституційного права; 
Бедрій Руслан Богданович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри конституційного права; 
Заяць Ігор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри конституційного права; 
Кобрин Володимир Степанович, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри конституційного права 

Контактна інформація 
викладачів 

pawlo.gural@lnu.edu.ua; 
ruslan.bedriy@lnu.edu.ua; 
igor.zajats@lnu.edu.ua; 
volodymyr.kobryn@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Для погодження часу он-лайн 
консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити 
на кафедру (032) 239 41 61, kafedra507@ukr.net 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/munitsypalne-pravo-ukrajiny  
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, 

щодо теорії та практики місцевого самоврядування, ґенези розвитку 
інституту місцевого самоврядування в Україні, чинної системи 
місцевого самоврядування в Україні та механізмом взаємодії органів 
публічної влади в галузі місцевого самоврядування. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Муніципальне право України» є нормативною 
навчальною дисципліною спеціальності 081 Право для освітньої 
програми «Бакалавр», яка викладається в 7 семестрі в обсязі 3 кредитів 
(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної дисципліни «Муніципальне право 
України» є ознайомлення студентів із теорією муніципальної влади, 
змістом чинного законодавства України про місцеве самоврядування та 
проведення його системного аналізу щодо практики застосування на 
рівні окремих територіальних громад. 

Література для 
вивчення дисципліни 

 Основана література: 
1. Батанов О. В. Муніципальне право України: Підручник. X. : 

Одіссей, 2008. 528 с.  
2. Бориславська О. М. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та 

практика реалізації конституційно-правових засад: Монографія. Львів: 
Паїс, 2005. 133 с. 
3. Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове 
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дослідження. Львів: ЛьвДУВС, Край, 2008. 468 с. 
4. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. – Львів : Літопис, 

2002. 196 с. 
5. Погорілко В. Ф., Баймуратов М. О., Бальцій Ю. Ю. та ін. 

Муніципальне право України: Підручник. 2-ге вид. доп. К. : Правова 
єдність, 2009. 720 с.  
 

Додаткова література: 
1. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та 

практики : Монографія / відп. ред.. М. О. Баймуратов. К.: Юридична 
думка, 2010. 656 с. 
2. Батанов О. Концептосфера муніципального права. Право України. 

2020. № 10. С. 13-31. 
3. Бедрій Р. Б. Муніципально-правове забезпечення повноважень 

органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності. 
Підприємництво, господарство і право. 2017. №5. С. 138–142. 
4. Бедрій Р. Добровільне об’єднання територіальних громад як 

складова реформи децентралізації публічної влади в Україні. 
Український часопис конституційного права. 2018. № 2. С. 54-59. 
5. Бориславська О. Територіальна автономія, регіоналізація та 

проблеми політичної сецесії в Європі. Український часопис 
конституційного права. 2017. № 4. С. 11-17.  
6. Гураль П. Правова та організаційна складові реформи 

децентралізації влади в Україні та їх удосконалення. Український 
часопис конституційного права. 2019. № 4. С. 23-30.  
7. Гураль П. Ф. Децентралізація публічної влади і зміцнення 

муніципальної економіки. Децентралізація публічної влади в Україні: 
здобутки, проблеми та перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-
практичної конференції за міжнародною участю (15 березня 2019 р., м. 
Львів). Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. С. 53-60. 
8. Заяць І. Місцеве самоврядування: ґенеза законодавства та 

політики. Право України. 2009. С. 126–133.  
9. Кобрин В. Окремі питання методики викладання Муніципального 

права України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в 
Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 
лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 
96-99. 
10. Кобрин В. Формування міських, районних та обласних рад: 

пропозиції щодо зміни виборчої системи // Реформа місцевого 
самоврядування в Україні: сучасні тенденції та виклики: матеріали 
круглого столу (18 травня 2018 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. П. 
Гураля, проф. О. Сушинського. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 60-64. 
11. Кравченко В. В., Бедрій Р. Б., Гірняк В. О. Муніципальне право 

України у визначеннях та схемах: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ 
«ТВОРИ», 2019. 144 с. 
12. Любченко П. Муніципально-правові відносини: поняття, сутність, 

види. Право України. 2020. № 10. С. 49-62. 
13. Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: 
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проблеми імплементації в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції (20 грудня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. 
проф. М. Микієвича, проф. О. Сушинського, доц. Р. Бедрія. Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2020. 300 с. 
14. Мішина Н., Головко К. Тенденції систематизації муніципального 

права України. Право України. 2020. № 10. С. 97-109. 
15. Серьогін В., Серьогіна С. Децентралізація і місцеве 

самоврядування у контексті зміцнення народовладдя в Україні. Право 
України. 2019. № 10. С. 158-174. 
 

Інтернет джерела: 
1. Президент України URL: https://www.president.gov.ua/  
2. Верховна Рада України URL: http://www.rada.gov.ua  
3. Кабінет Міністрів України URL: http://www.kmu.gov.ua 
4. Конституційний Суд України URL: http://www.ccu.gov.ua/ 
5. Представництво Ради Європи в Україні URL: http://www.coe.kiev.ua/ 
6. Асоціація міст України URL: http://www.auc.org.ua/ 
7. Реформа децентралізації влади URL: http://decentralization.gov.ua/ 
8. Національний інститут стратегічних досліджень URL: 
http://www.niss.gov.ua 

Тривалість курсу 90 год. 
Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 32 години 

практичних занять та 42 години самостійної роботи. 
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент повинен:  
- знати функції, повноваження і форми діяльності територіальних 

громад та правовий статус місцевих органів публічної влади; 
- вміти застосовувати на практиці теоретичні знання щодо 

загальних засад місцевого самоврядування в Україні; 
- набути навиків критичного мислення, правильного аналізу та 

оцінювання ситуацій, визначення шляхів розв’язання 
муніципально-правових конфліктів на рівні конкретної 
територіальної громади 

Ключові слова місцеве самоврядування, територіальна громада, питання місцевого 
значення, місцева рада, сільський, селищний, міський голова, 
організаційно-правова діяльність 

Формат курсу Змішаний (очний та дистанційний) 
 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 
Теми Тема 1. Муніципальне право як галузь права.  

Тема 2. Муніципальне право як наука та навчальна дисципліна.  
Тема 3. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування. 
Тема 4. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в 
Україні. 
Тема 5. Форми діяльності територіальних громад та їх правове 
регулювання. 
Тема 6. Статути територіальних громад та їх роль у вдосконаленні 
місцевого самоврядування. 
Тема 7. Місцеві ради – представницькі органи місцевого 
самоврядування. 
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Тема 8. Функції та компетенція сільських, селищних, міських рад. 
Тема 9. Форми і методи діяльності сільських, селищних, міських рад. 
Тема 10. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських 
голів. 
Тема 11. Конституційно-правовий статус виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад. 
Тема 12. Конституційно-правовий статус районних та обласних рад. 
Тема 13. Органи самоорганізації населення та їх роль у вдосконаленні 
місцевого самоврядування. 
Тема 14. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування в 
Україні. 
Тема 15. Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування. 
Тема 16. Гарантії місцевого самоврядування. відповідальність суб’єктів 
муніципально-правових відносин. 

Підсумковий 
контроль, форма 

іспит в кінці семестру 
усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
конституційного права, адміністративного права, конституційно-
процесуального права, основ теорії права та держави, достатніх для 
сприйняття категоріального апарату курсу та розуміння його джерел 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентації, лекції, проектно-орієнтоване навчання, дискусія, дебати, 
медіація тощо. 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 
може потребувати використання програмного забезпечення, крім 
загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 50 
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 50 
 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, вирішення завдань та задач). Академічна 
доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 
на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 
в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
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дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 
яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 
Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані під час 
поточної успішності, самостійній роботі та бали підсумкового усного 
опитування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
 

Питання до заліку чи 
екзамену 

Перелік питань на іспит  
1. Поняття муніципального права України як галузі права 
2. Поняття, види та особливості джерел муніципального права 
3. Система муніципального права України 
4. Муніципально-правові відносини: загальна характеристика 
5. Еволюція науки муніципального права України 
6. Муніципальне право України як наука та навчальна дисципліна 
7. Основні теорії та концепції походження місцевого самоврядування 
8. Принцип гарантування місцевого самоврядування як засада 

конституційного ладу України 
9. Поняття та ознаки місцевого самоврядування 
10. Основні принципи місцевого самоврядування 
11. Зміст та значення принципів субсидіарності та повсюдності 

місцевого самоврядування 
12. Система місцевого самоврядування та шляхи її вдосконалення 
13. Місцеве самоврядування та місцеві органи державної виконавчої 

влади в Україні 
14. Концепція правового статусу префектів: на прикладах Франції, 

Польщі  
15. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого 

самоврядування  
16. Поняття та ознаки територіальної громади 
17. Функції та повноваження територіальних громад 
18. Об’єднання територіальних громад (принципи, суб’єкти, основні 

умови). Приєднання до об’єднаних територіальних громад 
19. Співробітництво територіальних громад (принципи, суб’єкти, 

порядок організації) 
20. Форми діяльності територіальних громад 
21. Місцевий референдум, як основна форма прямої демократії на 

місцях 
22. Правова характеристика місцевих виборів 
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23. Правова характеристика загальних зборів громадян за місцем 
проживання 

24. Місцеві ініціативи: особливості правового регулювання 
25. Громадські слухання: процедура організації та реалізації рішень 
26. Інші форми діяльності територіальних громад (консультації з 

громадськістю, електронні петиції, виступи на пленарних 
засіданнях ради, громадський бюджет, громадські ради тощо) 

27. Участь іноземців у житті територіальної громади 
28. Правова природа статуту територіальної громади 
29. Порядок розробки та прийняття статуту територіальної громади 
30. Зміст та структура статуту територіальної громади 
31. Реєстрація статутів територіальних громад 
32. Проблеми статутного регулювання 
33. Поняття та ознаки місцевих рад як представницьких органів 

місцевого самоврядування 
34. Принципи організації та діяльності місцевих рад як 

представницьких органів місцевого самоврядування 
35. Система та структура місцевих рад 
36. Порядок формування та припинення повноважень представницьких 

органів місцевого самоврядування 
37. Поняття функцій місцевих рад та їх класифікація 
38. Виключні повноваження місцевих рад та їх класифікація 
39. Особливості реалізації повноважень Київської міської ради  
40. Поняття форм і методів діяльності представницьких органів 

місцевого самоврядування та їх класифікація 
41. Сесія як основана форма роботи місцевої ради. Регламент сесії 
42. Постійні та тимчасові контрольні комісії місцевих рад 
43. Депутатські фракції та групи 
44. Регламенти місцевих рад та їх роль у правовому регулюванні 

діяльності 
45. Сільський, селищний, міський голова – головна посадова особа 

територіальної громади 
46. Порядок обрання та припинення повноважень сільського, 

селищного міського голови 
47. Повноваження сільського, селищного, міського голови щодо 

організації роботи ради 
48. Особливості правового статусу голови районної, обласної ради 
49. Форми і методи діяльності сільського, селищного, міського голови, 

голови районної, обласної ради 
50. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, 

міського голови, голови районної, обласної ради 
51. Особливості конституційно-правового статусу голови міста Києва 
52. Система виконавчих органів місцевих рад 
53. Склад, порядок формування, підзвітність та підконтрольність 

виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад. 
54. Функції та повноваження виконавчих комітетів сільських, 

селищних, міських, районних у містах рад. 
55. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської ради. Регламент виконавчого комітету сільської, селищної, 
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міської ради. 
56. Акти виконавчого комітету ради. Порядок доведення актів до 

відома населення та порядок визнання їх незаконними. 
57. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, 

міської ради: порядок утворення та діяльність 
58. Виконавчі органи у місті Києві 
59. Особливості організації та діяльності районних та обласних рад, їх 

органів та посадових осіб. Сфера діяльності районних та обласних 
рад 

60. Загальна компетенція районних, обласних рад 
61. Правовий статус голови та заступників голови районної, обласної 

ради.  
62. Взаємодія районних, обласних рад з місцевими виконавчими 

органами державної влади. 
63. Порядок формування виконавчих органів районної та обласної 

ради. Виконавчий апарат районної, обласної ради. 
64. Правова природа мандату депутатів місцевої ради. Депутати 

місцевої ради як представники інтересів територіальної громади. 
65. Порядок обрання та припинення повноважень депутатів місцевої 

ради. Порядок відкликання депутатів місцевої ради. 
66. Повноваження депутатів місцевої ради, їх права та обов’язки. 
67. Форми та гарантії діяльності депутатів місцевих рад.  
68. Правова природа міжнародних стандартів місцевого 

самоврядування 
69. Європейська хартія місцевого самоврядування та імплементація її  

положень у вітчизняне законодавство 
70. Європейські стандарти місцевого самоврядування та їх вплив на 

розвиток місцевого самоврядування в Україні 
71. Європейська рамкова конвенція про основні принципи 

транскордонного співробітництва між територіальними громадами 
або органами влади 

72. Проблеми реалізації міжнародних стандартів щодо залучення 
молоді до місцевого самоврядування в Україні 

73. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування (поняття, 
особливості нормативно-правового регулювання) 

74. Поняття та зміст права комунальної власності 
75. Становлення та розвиток інституту комунальної власності в Україні 
76. Управління об’єктами комунальної власності 
77. Особливості відносин органів місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у 
комунальній власності 

78. Структура та особливості формування місцевих бюджетів 
79. Доходи та видатки місцевих бюджетів 
80. Участь держави у фінансуванні місцевого самоврядування 
81. Питання удосконалення правового регулювання матеріально – 

фінансової основи місцевого самоврядування 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 


