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Загальний опис дисципліни 

Мета і завдання 

Підготовка висококваліфікованих фахівців з правоохоронної діяльності, здатних 

розв‘язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми правоохоронної 

діяльності, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та 

формування у особистості навиків критичної оцінки і застосування на практиці 

теоретичних знань та інноваційних методів, здатності до постійного навчання та 

самовдосконалення.  

Компетентності  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи. 

СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а також основ права Європейського 

Союзу. 

Програмні результати навчання 

ПР3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

ПР4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПР5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

ПР6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

ПР12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

ПР13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

ПР14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

 

Зміст за темами: 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  

Тема 1. Муніципальне право як галузь права та навчальна дисципліна  

Поняття, предмет та методи муніципального права. Муніципально-правові норми 

та муніципально-правові інститути. Система муніципального права. Муніципально-



правові відносини. Джерела муніципального права. Муніципальне право як наукова та 

навчальна дисципліна  

Тема 2. Основні теорії походження місцевого самоврядування 

Історико-теоретичні основи місцевого самоврядування. Історія виникнення 

місцевого самоврядування. Основні сучасні системи місцевого самоврядування. Поняття 

“місцевого самоврядування” у науковій думці. Основні теорії (концепції) місцевого 

самоврядування. 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання місцевого самоврядування  

Європейська хартія місцевого самоврядування. Всесвітня декларація місцевого 

самоврядування. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво.  

Тема 4. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування 

Поняття місцевого самоврядування. Конституційні принципи місцевого 

самоврядування. Система місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування і 

територіальна автономія.  

Тема 5. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування  

Поняття та особливості територіальної громади. Види територіальних громад в 

Україні. Функції територіальних громад. Статут територіальної громади  

Тема 6. Правовий статус місцевих рад  

Поняття, види і структура місцевих рад. Порядок формування місцевих рад. 

Загальна і виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. Компетенція 

районних і обласних рад  

Тема 7. Порядок діяльності місцевих рад  

Форми діяльності місцевих рад. Сесія – основна форма діяльності місцевої ради. 

Форми та методи роботи комісій місцевих рад. Порядок прийняття та набуття чинності 

рішення ради. Правовий статус депутата місцевої ради.  

МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА  

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

 Правовий статус сільських, селищних, міських голів та старост. Повноваження 

сільських, селищних, міських голів та старост. Правовий статус голів районної, обласної, 

районної у місті ради. Особливості правового статусу голів міст Києва і Севастополя.  

Тема 9. Правовий статус виконавчих органів місцевого самоврядування  

Система виконавчих комітетів місцевих рад, їх повноваження. Відділи та 

управління виконавчих комітетів місцевих рад. Організація роботи виконавчого комітету 

місцевої ради. Виконавчих апарат обласних, районних рад. Органи самоорганізації 

населення  

Тема 10. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування  

Поняття та ознаки муніципальної служби. Правовий статус посадових осіб 

місцевого самоврядування. Проходження та припинення служби в органах місцевого 

самоврядування. Матеріальне забезпечення осіб, які проходять службу в органах 

місцевого самоврядування.  

Тема 11. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування  

Муніципально-правова природа матеріально-фінансової основи місцевого 

самоврядування. Правове регулювання об’єктів комунальної власності. Особливості 

відносин органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами, організаціями. 

Поняття місцевих фінансів та основ фінансової автономії місцевого самоврядування.  

Тема 12. Відповідальність в системі місцевого самоврядування  

Поняття та види конституційно-правової відповідальності в системі місцевого 

самоврядування. Підстави та форми відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Проблемні питання відповідальності в системі місцевого 

самоврядування. 

Тема 13. Місцеве самоврядування і державна влада: взаємозв’язок 



 Конституційні принципи взаємодії органів місцевого самоврядування і державних 

органів. Види взаємодії місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування. Організаційно-правові форми взаємодії місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування.  

Тема 14. Основні напрямки реформування місцевого самоврядування в Україні. 

Проблемні питання правового регулювання місцевого самоврядування. Основні напрямки 

удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування. 


