
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

                       Спеціальність: 081   «Право» 

                       

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 

переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Поняття муніципального права,  місцевого самоврядування; 

правове регулювання та основні тенденції розвитку місцевого 

самоврядування; види муніципальних систем у зарубіжних 

країнах; системно-структурну організацію місцевого 

самоврядування в Україні; особливості реалізації прав і свобод 

людини в місцевому самоврядуванні; практика функціонування 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування; специфіка 

нормотворчого процесу суб’єктів місцевого самоврядування; 

особливості реалізації повноважень органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Надати студентам теоретичних і прикладних знань про 

український та зарубіжний досвід організації й функціонування 

муніципальної влади, сформувати цілісне уявлення про специфіку 

правового регулювання статусу суб’єктів муніципально-правових 

відносин, особливості реалізації повноважень органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування, ознайомити з основними 

нормативно-правовими актами в галузі місцевого самоврядування. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміти використовувати отримані знання щодо організації 

муніципальної влади та користуватися організаційно-

управлінським інструментарієм, застосовуючи отримані знання в 

процесі практичної діяльності. Набути навички аналізу і 

коментування нормативно-правових актів, які регулюють питання 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вміти самостійно орієнтуватися в системі законодавчих та 

локальних правових актів, що регламентують суспільні відносини 

у галузі муніципального права. Вміти складати документи для 

звернення до органів місцевого самоврядування. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Муніципальне право України як галузь права, 

наука і навчальна дисципліна. Основні теорії походження 

місцевого самоврядування. Світовий та європейський досвід 
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організації місцевого самоврядування. Конституційно-правові 

основи місцевого самоврядування. Територіальна громада – основа 

місцевого самоврядування в Україні. Правовий статус місцевих 

рад. Конституційно-правовий статус та функції сільських, 

селищних, міських голів, голів районної, обласної, районної в місті 

ради. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад. 

Правове регулювання статусу муніципальних службовців. 

Нормотворчість суб’єктів місцевого самоврядування. 

Муніципально-правова відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: пояснення, інструктаж, практична робота,  

онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому та другому курсах 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Пореквізити Знання та практичні навички можуть бути використані у  

практичній діяльності майбутніх юристів. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1. Муніципальне право України: підручник/ МОН; 

Представництво організації європейського права в Україні; 

Баймуратов М.О., ред. 2-е вид., допов.  Київ: Правова єдність, 

2009. 720 с. 

2. Погорілко В. Ф., Фрицький О. Ф., Баймуратов М. О., Корнієнко 

М. І. Муніципальне право України: підручник/ Погорілко В.Ф., 

Фрицький О.Ф., ред. 2-е вид., перероб. і доп.  Київ: Юрінком Інтер, 

2006. 592 с. 

3. Камінська Н.В. Європейська система місцевого і регіонального 

самоврядування (міжнародно-правові засади становлення, 

функціонування та розвитку): автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.11/ МОН 

України, Київський національний університет ім. Тараса 

Шевченка.  Київ, 2014. 37 с. 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37091 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Конституційного і адміністративного права 

Факультет Юридичний факультет 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37091


 

 

Фото за 

бажанням 

Викладач(і) 

 

ПІБ Толкачова Ірина Анатоліївна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача:   
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair1/1381- 

tolkacheva-irina-anatoliivna 

Тел.: 0444067347 

E-mail: iryna.tolkachova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-441   

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37091 

 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37091

