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МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки 

Код ОК16 

Семестр 3-й 

Загальна кількість кредитів/годин: 3 кредити / 90 годин  

Форма контролю іспит 

Викладач к. ю. н., доцент, доцент кафедри 

конституційного, міжнародного і 

кримінального права Щебетун І. С. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

теорія держави та права, 

конституційне право України, 

адміністративне право   

Місце у структурно-логічній схемі: ОК16. Муніципальне  право 

викладається на другому році 

навчання  

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 60 балів, 

підсумковий контроль  – 40 балів 

Мова викладання:  українська  

 

ЗМІСТ 

При розробці курсу були використані практики викладання питань 

здійснення і захисту прав та інтересів місцевого самоврядування (органів, 

посадових осіб та членів територіальних громад) у Європі з метою формування 

світогляду юриста, усвідомлення ним своїх цінностей, ролі і значення юридичної 

професії в суспільстві задля сприяння формуванню у здобувачів освіти глибоких 

теоретичних і практичних знань у сфері місцевого самоврядування з подальшим 

їх використанням у своїй професійній діяльності. Теоретичні знання і практичні 

уміння з муніципального права є складовою частиною професійних знань і умінь 

фахівця-правознавця. Внутрішні політико-правові процеси в Україні, що 

впливають на організацію і функціонування публічної влади, проблеми 

децентралізації влади та перспективи їх вирішення обумовлюють необхідність 

теоретико-правового аналізу правових норм, що реалізуються у сфері місцевого 

самоврядування. Україна має нагальну потребу у кваліфікованих юристах, 

компетентних у питаннях муніципального права. 



Муніципальне право включає в себе положення національного 

законодавства України, практики Конституційного Суду України, міжнародних 

договорів, ратифікованих у відповідності з Конституцією України. Основними 

джерелами цієї галузі права виступають Конституція України, чинне 

конституційне законодавство, рішення органу конституційної юрисдикції, 

міжнародно-правові норми, акти органів місцевого самоврядування. 

Навчальна дисципліна формує міждисциплінарні взаємозв’язки із іншими 

дисциплінами, такими як: «Теорія держави і права», «Конституційне право 

України», «Адміністративне право» тощо. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів навчання, 

а саме: 

Загальні компетентності (ЗК). 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК-3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК-11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК). 

СК-8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права.  

СК-9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних 

грошових коштів.  

СК-10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх 

правового регулювання. 

СК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти. 

СК-13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Результати  навчання (РН). 

РН-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН-4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми.  

РН-8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин.  

РН-13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту.  

РН-15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  



РН-17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи.  

РН-20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Правозастосування  

РН-21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 


