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1. Загальні положення 

 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти є 

основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. Самостійна та індивідуальна робота 

здобувачів вищої освіти забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: 

підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача 

тощо. 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення 

самоконтролю з боку здобувачів вищої освіти. Для самостійної роботи 

здобувачам вищої освіти також рекомендується відповідна наукова та фахова 

монографічна література. Самостійна та індивідуальна робота здобувачів 

вищої освіти над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни 

може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних 

кабінетах, а також в домашніх умовах. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння здобувачем вищої освіти в процесі 

самостійної та індивідуальної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні 

навчальних занять. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім 

прочитати і законспектувати у зошит для семінарських занять відповідний 

матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно й 

критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово або 

вираз, обов’язково слід з’ясувати його зміст – адже не зробивши цього, 

слухач ризикує невірно сприйняти значення слова, виразу чи взагалі усього 

тексту. Тут варто скористатися відповідними словниками або ж іншими 

допоміжними джерелами. Перелік рекомендованої літератури не є 

вичерпаним. Слухачі повинні використовувати інші джерела й особливо 

періодичні видання. 

Особливу увагу слухачам необхідно приділити підготовці рефератів, 

оскільки робота над ними дозволяє набути необхідних навичок для 

подальшої наукової праці. Підготовка реферату передбачає опрацювання та 

критичне осмислення положень, викладених в монографічних наукових 

дослідженнях та наукових статтях. Саме на підставі цього автором повинні 

бути сформульовані власні висновки по тому чи іншому проблемному 

питанню. В подальшому, положення, викладені в рефераті, заслуховуються і 

обговорюються в ході проведення семінарських занять або перевіряються 

викладачем. Обсяг реферату має відповідати приблизно 7-10 хвилинам 

доповіді.  

Опанування положень курсу передбачає не тільки ґрунтовне засвоєння 

тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних 

точок зору науковців щодо досліджуваних питань і, головне, усвідомлення 

практичного значення набутих знань з дисципліни ―Муніципальне право‖. 



2. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Муніципальне право як галузь права, наука і навчальна 

дисципліна 

 

1. Питання для самостійного вивчення: 

1. Статут територіальної громади як джерело муніципального права України. 

2. Етапи розвитку муніципального права в Україні. Закони про місцеве 

самоврядування 1990, 1992 і 1997 років. 

3. Європейська хартія місцевого самоврядування. 

4. Джерела науки муніципального права. 

5. Співвідношення муніципально-правових норм із нормами інших галузей 

права: конституційного, адміністративного, екологічного. 

 

2. Завдання: 

1. Обґрунтуйте чи спростуйте тезу: «Муніципальне право – комплексна  

галузь законодавства України».  

5. Назвіть особливості системи джерел муніципального права України. 

6. Проведіть класифікацію джерел муніципального права у низхідному 

порядку.  

7. Назвіть, в чому проявляється взаємозв’язок муніципального права з 

іншими галузями права?  

8. Проаналізуйте особливості предмету і методу науки муніципального 

права України 

9. Назвіть, як можна окреслити перспективи розвитку науки муніципального 

права в Україні? 

10. Визначте відмінності між поняттям муніципального права як галузі права, 

науки та навчальної дисципліни. 

11. Назвіть особливості та відмінності теорій місцевого самоврядування 

(теорії природних прав вільної громади, громадівської, державницької, теорії 

соціального обслуговування, теорії дуалізму муніципального управління 

тощо). 

 

Рекомендована література до Теми 1: (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.7; 2.8; 

2.9; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 3.11; 3.17; 3.18; 4.1; 4.5; 5.8; 4.11; 5.13; 

5.16; 5.25). 

 

ТЕМА 2. Завдання, принципи та гарантії місцевого самоврядування в 

Україні 

 

1.Питання для самостійного вивчення: 

1. Соціальна основа місцевого самоврядування в Україні. 

2. Спеціальні гарантії місцевого самоврядування: поняття та класифікація. 

3. Принцип державної підтримки та гарантій місцевого самоврядування. 

4. Функції місцевого самоврядування в Україні. 



2. Завдання: 

1. Дайте визначення поняття місцевого самоврядування. Які положення 

чинного законодавства України свідчать про те, що місцеве самоврядування 

— це інститут конституційного ладу України, самостійний вид публічної 

влади, форма здійснення прав і свобод людини і громадянина?  

2. Охарактеризуйте основні принципи місцевого самоврядування, 

проаналізуйте положення Конституції України, Закону України ―Про місцеве 

самоврядування в Україні‖ та Європейської хартії місцевого самоврядування, 

що закріплюють принципи місцевого самоврядування. Що в них спільного і 

відмінного?  

3. У чому полягають особливості системи місцевого самоврядування в 

Україні? Як співвідносяться між собою поняття ―система місцевого 

самоврядування‖ та ―система суб’єктів муніципально-правових відносин‖?  

4. Яке місце в системі функцій української держави займають функції у сфері 

місцевого самоврядування? 

   

  Рекомендована література до Теми 2: (1.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 1.3.4; 2.1; 

2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.6; 3.8; 3.10; 3.12; 3.18; 4.1; 

4.3; 4.6; 5.8; 5.12; 5.14; 5.17; 5.39; 5.40). 

 

 

ТЕМА 3. Система місцевого самоврядування в Україні 

 

1. Питання для самостійного вивчення: 

1. Порядок створення та припинення асоціації органів місцевого 

самоврядування. 

2. Фінансово-економічна основа органу самоорганізації населення. 

3. Правовий статус старост як суб'єктів місцевого самоврядування. 

4. Особливості організації та функціонування виконавчих апаратів районних та 

обласних рад. 

5. Місцева ініціатива як форма безпосередньої демократії. 

 

2. Завдання: 

1. Охарактеризуйте основні повноваження органів державної влади у сфері 

місцевого самоврядування. Яку роль у здійсненні державної політики у сфері 

місцевого самоврядування відіграє Президент України? Відповідь 

обґрунтуйте.  

2. Які спільні та відмінні особливості державної та муніципальної влади ви 

знаєте? Відповідь обґрунтуйте із посиланням на основні теорії (концепції) 

походження місцевого самоврядування та положення чинного законодавства 

України.  

3. На основі аналізу ознак територіальних громад охарактеризуйте юридич-

ний і фактичний статус цих суб’єктів місцевого самоврядування в Україні.  



4. У чому полягає відмінність правової природи місцевих рад в сучасній 

Україні від місцевих рад народних депутатів за радянських часів?  

5. Які існують види місцевих рад як представницьких органів місцевого 

самоврядування? У чому полягають особливості правового статусу окремих 

видів представницьких органів місцевого самоврядування в Україні?  

6. Охарактеризуйте статус голів районної, обласної, районної у місті ради. У 

чому полягає відмінність статусу голів районної, обласної, районної у місті 

ради від статусу сільських, селищних, міських голів? 

7. Які існують особливості статусу головних посадових осіб місцевого 

самоврядування в містах Києві і Севастополі? З чим це пов’язано?  

8. Назвіть особливості правового статусу відділів та управлінь виконавчих 

комітетів місцевих рад.  

9. Назвіть особливості статусу органів самоорганізації населення. Яке місце в 

системі місцевого самоврядування в Україні займають ці органи?  

 

Рекомендована література до Теми 3: (1.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 1.3.4; 

1.3.5; 1.3.11; 1.4.3; 1.5.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 3.2; 3.3; 3.7; 3.8; 

3.12; 3.17; 4.2; 4.3; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.8; 5.10; 5.13; 5.21; 5.24; 5.28; 5.31; 5.40; 

5.44; 5.49). 

 

  

ТЕМА 4. Організація роботи органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування 

 

1. Питання для самостійного вивчення: 

1. Сесія – головна організаційно-правова форма діяльності місцевої ради. 

2. Особливості правового статус голів міст Києва і Севастополя. 

3. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови, голів районної, обласної ради. 

4. Поняття та основні принципи служби в органах місцевого самоврядування 

України. 

5. Порядок формування виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, 

районних в місті рад. 

 

2. Завдання: 

1. Охарактеризуйте основні функції і повноваження територіальних громад в 

Україні. Яке місце в системі функцій місцевого самоврядування займають 

функції територіальних громад?  

2. Назвіть основні функції представницьких органів місцевого са-

моврядування в Україні  

3. Які форми і методи діяльності представницьких органів місцевого 

самоврядування ви знаєте?  

4. Назвіть основні форми і методи роботи постійних і тимчасових 

контрольних комісій місцевих рад. 



5. Що являє собою служба в органах місцевого самоврядування як 

самостійний вид публічної служби? У чому полягає відмінність статусу 

службовців в органах місцевого самоврядування від статусу державних 

службовців?  

 

Рекомендована література до Теми 4: (1.1; 1.2.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 

1.3.5; 1.3.8; 1.3.11; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7; 2.8; 3.2; 3.5; 3.7; 3.10; 3.13; 4.2; 4.6; 4.8; 

4.9; 5.4; 5.7; 5.9; 5.10; 5.28; 5.44). 

 
 

ТЕМА 5. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування як 

інститут муніципального права 

 

1. Питання для самостійного вивчення: 

1. Об’єкти права комунальної власності. 

2. Право господарського відання.  

3. Право оперативного управління об’єктами комунальної власності. 

4. Позабюджетні, валютні та інші цільові фонди. 

5. Проблеми зростання матеріально-фінансової автономії місцевого 

самоврядування. 

 

2. Завдання: 

1. У чому полягають особливості правового регулювання права комунальної 

власності в Україні?  

2. Охарактерезуйте співвідношення комунальної власності з державною та 

іншими формами власності.  

3. Як впливають міжнародно-правові стандарти місцевої демократії на 

бюджетний процес у місцевому самоврядуванні в Україні?  

4. Яка участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів? 

 

Рекомендована література до Теми 5: (1.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 1.4.4; 

1.4.5; 2.5; 2.7; 2.8; 3.2; 3.6; 3.8; 3.15; 3.18; 4.6; 4.8; 5.2; 5.7; 5.15; 5.17; 5.22; 

5.24; 5.36; 5.41). 

 
3. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Муніципальне право як галузь права, наука і навчальна 

дисципліна 
 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Теми рефератів: 

1. Види муніципально-правових норм та їх особливості. 

2. Методологія науки муніципального права 

3. Місце статуту в системі джерел муніципального права.  

 



ТЕМА 2. Завдання, принципи та гарантії місцевого самоврядування в 

Україні 
 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2.Теми рефератів: 

1. Судовий захист прав місцевого самоврядування. 

2. Принцип субсидіарності в діяльності місцевого самоврядування. 

3. Правові гарантії місцевого самоврядування в Україні. 

 

ТЕМА 3. Система місцевого самоврядування в Україні 
 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Теми рефератів: 

1. Громадські слухання як форма здійснення місцевого самоврядування. 

2. Перспективи розвитку безпосередніх форм місцевої демократії в Україні. 

3.  Порядок створення та припинення асоціації органів місцевого 

самоврядування. 

4. Фінансово-економічна основа органу самоорганізації населення. 

 

ТЕМА 4. Організація роботи органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування 
 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2.Теми рефератів: 

1. Відкликання депутата місцевої ради. 

2. Порядок роботи депутатських груп і депутатських фракцій. 

3. Форми і методи роботи постійних комісій місцевих рад.  

4. Форми і методи роботи тимчасових контрольних комісій рад.  

5. Проходження служби в органах місцевого самоврядування України та 

службова кар'єра. 

 

ТЕМА 5. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування як 

інститут муніципального права 
 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Теми рефератів: 

1. Система місцевих фінансів. 

2. Податок з реклами як вид місцевого податку. 

3. Повноваження територіальних громад щодо володіння, користування і 

розпорядження комунальною власністю. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи 

 

4.1. Критерії оцінювання самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

Максимум 15 балів  

Підготовка словника юридичних термінів з тем курсу до 5 

балів 

Ведення конспекту що містить навчальний матеріал, передбачений 

програмою для засвоєння  

до 10 

балів 

Ведення конспекту що містить першоджерела, нормативні акти 

тощо 

до 5 

балів 

Підготовка презентації з навчальної теми чи з окремого питання до 5 

балів 

Участь у конференціях, круглих столах, підготовка наукових 

доповідей та статей 

до 15 

балів 

Виконання самостійних завдань (за узгодженням з викладачем та 

відповідно до програми курсу) 

до 10 

балів 
 

 

4.2. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

здобувачів вищої освіти 

Максимум 15 балів  

Підготовка тексту реферату до 5 

балів 

Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому до 8 

балів 

Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з 

викладачем та відповідно до програми курсу) 

до 10 

балів 

Підготовка есе з тематики питань, передбачених цією програмою 

для засвоєння в процесі самостійної роботи 

до 10 

балів 
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