
1. Код: І, 3.13. 

2. Назва: Муніципальне право. 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Дробуш І.В., к.ю.н.,професор. 

9. Результати навчання: 

• ознайомити студентів з основними положеннями законодавства України з місцевого 

самоврядування; с 

• прияти глибокому засвоєнню змісту правових актів, стимулювати до самостійної роботи з 

ними;  

• ознайомити з системою місцевого самоврядування і навчити аналізувати правовий статус її 

складових елементів;  

• навчити застосовувати теоретичні положення на практиці;  

• дати чітке уявлення про роль функціонування територіальної громади на засад самостійності та 

автономності з метою ефективного вирішення нею питань місцевого значення. 

10. Форми організації занять: самостійна робота, практична підготовка, лекції, семінарські заняття з 

використанням традиційних та  інноваційних методів викладання.. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  «Теорія держави і права», 

«Історія держави і права України», «Конституційне право України», «Конституційне право 

зарубіжних країн», «Адміністративне право України». 

12. Зміст курсу:  

Поняття і сутність муніципального права як галузі права, науки та навчальної дисципліни. 

Основні теорії походження місцевого самоврядування. Конституційно-правові основи місцевого 

самоврядування. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні. Досвід 

організації та функціонування місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Місцеві ради – 

представницькі органи місцевого самоврядування в Україні. Форми і методи діяльності 

представницьких органів місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення в системі 

місцевого самоврядування. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів, голів 

районної, обласної ради. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Місцеве 

самоврядування та державна влада в Україні. Механізм функціонування органів місцевого 

самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування. Юридична відповідальність суб’єктів 

муніципально-правових відносин. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - 

Ст. 141. 

2. Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VI. 08.07.2010 // Відомості Верховної Ради 

України вiд 24.12.2010 - 2010 р., № 50, / № 50-51 /, стор. 1778, стаття 572. 

3. Всесвітня декларація місцевого самоврядування, Ріо-де-Жанейро, 26.09.1985 року // Місцеве 

самоврядування. – 1997. – № 1–2. – С. 95–97. 

4. Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування. Постанова 

Верховної Ради України № 3227-15 від 15 грудня 2005 року [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Верховної ради України. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi. Дата доступу: 

05.03.2011. 

5. Європейська хартія міст (Маніфест нової урбаністики), прийнята Конгресом в ході його 15-ої 

Пленарної сесії 29 травня 2008 р. в Страсбурзі [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Дубенської 

районної державної адміністрації. Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/dubensk/ua/4730.htm. 

Дата доступу: 5.04.2012. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

18 год. лекцій, 58  год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Title Municipal  Law  

2. Code НСФД 3.13 

3. Type compulsory 

4. Year of study 3rd 

5. Semesters 5 

6. Credits ECTS 3 
7. Name of lecturer, scientific degree, position Drobush I.V. Professor, Candidate of 

Juridical Sciences (Ph. D.)  

8. Learning outcomes learn basics of Ukrainian local self-government legislation, get 

deep knowledge of legislation content, stimulate independent work with it; get acquainted with 

local self-government system and teach to analyze legal status of its components; teach to 

apply theory to practice; clear understanding of the role of territorial community functioning 

on principals of independence and autonomy to solve effectively local problems. 

9.  Obligatory preliminary disciplines Theory of state and law», «History of state and 

law of Ukraine», «Constitutional law of Ukraine», «Constitutional law of foreign countries» 

«Administrative Law» 

10.  Content Concept of municipal law as a brunch of law, science and learning 

discipline. Basics theories of local self-government origin. Constitutional and legal grounds 

of local self-government. Territorial community as the ground of local self-government. 

Experience of the organization and functioning of local self-government in foreign countries. 

Local council – representative bodies of local self-government in Ukraine. Forms and 

methods of local self-government representative bodies’ activities. Bodies of people self-

government in local self-government system. Constitutional and legal status of village and 

town majors, heads of region councils. Executive bodies of village and town councils. 

Local self-government and state power in Ukraine. Mechanism of local self-government 

bodies functioning. Local self-government guarantees. Legal responsibility of municipal 

legal relation subjects.  

11. Recommended literature 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 

- 1996. - № 30. - Ст. 141. 

2. Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VI. 08.07.2010 // Відомості 

Верховної Ради України вiд 24.12.2010 - 2010 р., № 50, / № 50-51 /, стор. 1778, стаття 

572. 

3. Всесвітня декларація місцевого самоврядування, Ріо-де-Жанейро, 26.09.1985 

року // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 1–2. – С. 95–97. 

4. Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування. 

Постанова Верховної Ради України № 3227-15 від 15 грудня 2005 року [Електронний 

ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi. Дата доступу: 05.03.2011. 

5. Європейська хартія міст (Маніфест нової урбаністики), прийнята Конгресом в 

ході його 15-ої Пленарної сесії 29 травня 2008 р. в Страсбурзі [Електронний ресурс] / 

Офіційний сайт Дубенської районної державної адміністрації. Режим доступу: 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/dubensk/ua/4730.htm. Дата доступу: 5.04.2012. 

6. Європейська хартія місцевого самоврядування, Страсбург, 15.10.1985 року // 

Київ: «Парламентське видавництво», Збірка договорів Ради Європи, 2000. 

7. Європейська Рамкова Конвенція про транскордонне співробітництво між 

територіальними владами або громадами, Мадрид, 21.05.1980 // Текст українською 

мовою. – Рада Європи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Planned learning activity and teaching methods lectures, seminars using traditional 

and innovative teaching methods  

13. Assessment methods and criteria:  

Assessment criteria according to ECTS: 

- current control (written tests, oral examination); 

- module control (written tests); 

- final control – (credit) 

14. Language of study Ukrainian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


