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Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 73 години самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

- знати сутність проблем правового забезпечення матеріально-

фінансової основи місцевого самоврядування в Україні та практики 

реалізації законодавства  у цій сфері; 

- вміти застосовувати знання у практичній діяльності, пов’язаній із 

реалізацією законодавства, що регламентує матеріальні та фінансові 

засади місцевого самоврядування; 

- набуде навиків критичного мислення, системного аналізу та оцінки 

правових проблем, проявлення лідерських якостей, підготовки актів 
правозастосування, консультування з правових питань, практичне 
вирішення проблем та формулювання ефективних аргументів. 

Ключові слова Місцеве самоврядування, матеріально-фінансова основа, комунальна 

власність 

Формат курсу Очний або дистанційний виходячи із карантинних вимог  

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 
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Теми Тема 1. Правова природа комунальної власності як матеріально-фінансової 

основи місцевого самоврядування.  

Тема 2. Конституційно-правова характеристика об’єктів та суб’єктів 

комунальної власності.  

Тема 3. Управління комунальною власністю  територіальної громади та 

шляхи його удосконалення. 

Тема 4. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління 

комунальною власністю  в Україні. 

Тема 5. Фінансова основа місцевого самоврядування в контексті бюджетної 

децентралізації в Україні. 

 Тема 6. Надання органами місцевого самоврядування фінансової підтримки 

на розвиток місцевого бізнесу та стимулювання підприємництва. 

Тема 7. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 

територіальних громад в контексті реформи місцевого самоврядування. 
Тема 8. Роль матеріально-фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови України 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру, 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

конституційного права, муніципального права, конституційно-

процесуального права  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, проектно-орієнтоване навчання, дискусія, дебати, 

медіація, континуум, діалог Сократа, метод «мозкового штурму», кейс-

метод, метод проектів, робота у малих групах, метод зайняття позиції  

та інші.   

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: 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50; 

• залік (залікове модульне завдання): 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). 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 

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 на 

поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

завдання. При цьому враховується 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 Перелік запитань на залік:  

1. Поняття та зміст матеріально-фінансової основи місцевого 

самоврядування. 

2. Поняття та ознаки  права комунальної власності. 

3. Публічно-правова природа комунальної власності. 

4. Генезис та суть реформи децентралізації влади в Україні. 

5. Методологія дослідження інституту комунальної власності в 

умовах муніципальної реформи  
6. Становлення та розвиток інституту комунальної власності України  

7. Конституційно-правове забезпечення  комунальної власності в 

Україні. 

8. Роль та значення муніципальної власності у сталому економічному 

розвитку територіальних громад. 

9. Поняття і класифікація  об’єктів комунальної власності. 

10. Конституційно-правова характеристика комунальних підприємств, 

як об’єктів комунальної власності  в Україні.  

11. Конституційно-правова характеристика земельних ресурсів, як 

об’єктів комунальної власності  в Україні.  

12. Конституційно-правова характеристика місцевих бюджетів, як 

об’єктів комунальної власності  в Україні.  

13. Види суб’єктів права комунальної власності. 

14. Територіальна громада як головний суб’єкт права муніципальної 

власності 

15. Конституційно-правове забезпечення управління комунальною 

власністю в Україні 

16. Конституційно-правове забезпечення управління комунальною 

власністю у бюджетно-фінансовій сфері. 

17. Особливості  управління земельними ресурсами територіальної 

громади.  

18. Конституційно-правове забезпечення управління комунальною 

власністю у сфері містобудування. 

19. Поняття та природа повноважень органів місцевого самоврядування 



 

у сфері управління комунальною власністю.  

20. Компетенція місцевих рад у сфері управління муніципальною 

власністю територіальної громади в Україні  

21. Повноваження виконавчих органів місцевих рад по управлінню 

комунальною власністю. 

22. Делеговані повноваження органів місцевого самоврядування 

України у сфері управління власністю територіальної громади..  

23. Поняття та структура місцевого бюджету. 

24. Принципи бюджетної системи України. 

25. Доходи місцевого бюджету. 

26. Видатки місцевого бюджету. 

27. Дотації та субвенції, міжбюджетні трансферти. 

28. Проблеми фінансового забезпечення муніципального сектора 

економіки. 

29. Сутність фінансової децентралізації. 

30. Поняття бюджетного вирівнювання. 

31. Вплив бюджетної децентралізації на фінансове забезпечення 

місцевого самоврядування в Україні. 

32. Законодавче забезпечення у сфері надання органами місцевого 

самоврядування фінансової підтримки на розвиток місцевого 

бізнесу та стимулювання підприємництва в Україні.  

33. Практика надання органами місцевого самоврядування фінансової 

підтримки на розвиток бізнесу. 

34. Процес розробки та прийняття програм із надання органами 

місцевого самоврядування фінансової підтримки на розвиток 

бізнесу. 

35. Механізм надання органами місцевого самоврядування фінансової 

підтримки на розвиток місцевого бізнесу та стимулювання 

підприємництва. 

36. Генезис та сучасні тенденції регіональної політики та місцевого 

соціально-економічного розвитку. 

37. Механізми забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 

територіальних громад в умовах муніципальної реформи в Україні. 

38. Стратегічні напрями забезпечення сталого соціально-економічного 

розвитку територіальних громад у контексті реформи 

децентралізації влади. 

39. Імплементація прогресивного зарубіжного досвіду реформування у 

сфері місцевого самоврядування.  

40. Шляхи удосконалення механізмів забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку територіальних громад в Україні. 

41. Законодавчі новели функціонування місцевого самоврядування в 

період дії воєнного стану в Україні. 

42. Значення програм економічного розвитку територіальних громад в 

умовах російсько-української війни. 

43. Програми відновлення місцевої економіки через інтеграцію 

переміщених підприємств і внутрішньо-переміщених осіб в 

економічне життя громад.  

44. Бюджетна система України в умовах воєнного стану. 

45. Організаційно-правове забезпечення відновлення інфраструктури 



 

населених пунктів в умовах війни та післявоєнної відбудови 

України. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 


