
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА» 

( дисципліна вільного вибору аспіранта) 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета дисципліни 

Основна мета дисципліни «Актуальні проблеми муніципального права» полягає у 
наданні аспірантам сучасної європейської системи знань про актуальні проблеми місцевого 

самоврядування та муніципального права як самостійної галузі національного права, 
сприянні вихованню поваги до здобутків і цінностей локальної демократії та прав людини, 
найважливіших муніципально-правових інститутів, явищ та процесів, виявлення здатності 

аспірантів аналізувати концептуальні проблеми сучасного муніципалізму та муніципальної 
дійсності, створення передумов для формування у них муніципальної культури та 

муніципальної правосвідомості  

Завдання дисципліни 

Основні завдання дисципліни «Актуальні проблеми муніципального права» 
полягають у тому, щоб дати аспірантам систему знань про місцеве самоврядування як 

природне право місцевих жителів на самостійне вирішення питань локального значення, 
особливий вид публічної влади та специфічний інститут конституційного ладу України; 
сприяти вихованню поваги до таких фундаментальних муніципальних цінностей як влада, 

свобода та рівність, а також таких муніципально-правових інститутів як муніципальні права 
людини, територіальні громади, які визнані первинними суб’єктами місцевого 
самоврядування, тощо; ознайомити аспірантів із прогресивним зарубіжним досвідом 

становлення, розвитку і функціонування інститутів локальної демократії. 

Викладання курсу «Актуальні проблеми муніципального права» передбачає 
формування не тільки теоретичних поглядів на місцеве самоврядування, а й максимальне 

наближення існуючих наукових концепцій до потреб наукової діяльності аспірантів 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України в залежності від наукової 

спеціалізації. 

Аспірант повинен знати:  

- що являє собою муніципальне право України як галузь національного права, у 
чому особливості його предмету та методів (режимів) правового регулювання; 

- у чому полягають особливості суб’єктно-об’єктного складу муніципально-

правових відносин; 
- що являє собою муніципальне право України як наука, які доктрини 

сучасного муніципального права існують та яке значення вони мають у процесі 
нормопроектування; 

- які історичні етапи у своєму розвиткові пройшло місцеве самоврядування та 

муніципальне право, чинники його виникнення та перспективи розвитку; 
- основні конституційно-правові принципи місцевого самоврядування та 

сучасного муніципального права; 
- особливості та форми сприйняття Україною міжнародно-правових стандартів 

місцевого самоврядування; 



- у чому полягають особливості конституційної моделі місцевого 
самоврядування в Україні; 

- які форми безпосередньої демократії існують у місцевому самоврядуванні; 

- що являють собою основні функції місцевого самоврядування та в чому 
полягають особливості їх реалізації; 

- які існують гарантії місцевого самоврядування; 
- у чому полягає специфіка юридичної відповідальність у системі місцевого 

самоврядування. 

Аспірант повинен вміти: 

- орієнтуватися у теорії сучасного муніципального права, давати визначення 
понять основних категорій муніципального права, розуміти їх сутність та вільно оперувати 
ними у процесі навчання та наукової діяльності; 

- охарактеризувати основоположні принципи та інститути місцевого 
самоврядування; 

- опрацьовувати наукові та нормативні джерела з метою узагальнення знань у 
сфері муніципального права, підготовки дисертації та інших наукових праць та виступів на 
конференціях, семінарах, круглих столах та інших наукових і науково-практичних заходах; 

- застосовувати набуті знання у правотворчій, правозастосовній, 
правореалізаційній діяльності. 

Методи навчання.  

У ході вивчення дисципліни «Актуальні проблеми муніципального права» 
використовуються основні навчальні методи, зокрема, пояснювально-ілюстративний 

метод та інформаційно-рецептивний застосовується під час проведення лекції, 
ознайомлення з навчальною або методичною літературою, через екранний посібник у вигляді 

схем, таблиць тощо. Репродуктивний метод – застосування вивченого на основі зразка, 
інструкції, припису, правил в аналогічних, подібних з показаним зразком ситуаціях, 
організовується діяльність аспірантів за кількаразовим відтворенням засвоюваних знань. Для 

цього використовуються різноманітні вправи, практичні роботи, програмований контроль, 
різні форми самоконтролю. 

Метод проблемного викладу – викладач до викладу матеріалу ставить проблему, 
формулює пізнавальне завдання на основі різних джерел і засобів, показує спосіб рішення 
поставленого завдання. Спосіб досягнення мети - розкриття системи доказів, порівняння 

точок зору, різних підходів. Частково-пошуковий, або евристичний, метод полягає в 
організації активного пошуку рішення висунутих у навчанні (або сформульованих 

самостійно) пізнавальних завдань. Пошук рішення відбувається під керівництвом викладача, 
або на основі евристичних програм і вказівок. Дослідницький метод – проводиться аналіз 
матеріалу, постановки проблем і завдань і короткого усного або письмового інструктажу 

аспірантів. Вони самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження й виміри й 
виконують інші дії пошукового характеру. Завдання, які виконуються з використанням 

дослідницького методу, повинні містити в собі всі елементи самостійного дослідницького 
процесу (постановку завдання, обґрунтування, припущення, пошук відповідних джерел 
необхідної інформації, процес рішення завдання). Цей метод є центральним у процесі 

підготовки аспірантів. У ньому найбільш повно проявляються ініціатива, самостійність, 
творчий пошук у дослідницькій діяльності. Навчальна робота безпосередньо переростає в 

наукове дослідження. 
Також у процесі вивчення дисципліни «Актуальні проблеми муніципального права» 

застосовуються словесні (джерелом знання є усне або друковане слово - розповідь, бесіда, 

інструктаж, ін.), практичні методи (аспіранти одержують знання й уміння, виконуючи 
практ ичні дії - вправи, тренінги, самоуправління), наочні методи (джерелом знань є 

спостережувані предмети, явища, наочні приклади (ілюстрування, показ).  



Активно застосовуються дискусійні методи. Елементи дискусії (суперечки, зіткнення 
позицій, навмисного загострення й навіть перебільшення протиріч в обговорюваному 
змістовному матеріалі) можуть бути використані майже в будь-яких організаційних формах 

навчання, включаючи лекції. Для дискусії пропонуються принципово різні точки зору на 
проблему. 

Одним з найбільш ефективних активних методів навчання є ділова гра, яка 
застосовується в навчальній програмі для навчання, підвищення кваліфікації, моделювання 
різних видів діяльності та їх форм з метою вивчення прийняття рішень, оцінки ефективності 

організаційних структур, аналізу елементів конкретних систем, для розробки різних 
елементів системи освіти тощо. 

Методичне забезпечення курсу:  Батанов О. В. Муніципальне право України : 
підручник / відповідальний редактор М. О. Баймуратов. – Х.: «Одіссей», 2008. – 528 c. – 
33,3 д.а. 

Опис дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Очна (заочна) форма навчання 

Кількість кредитів  

– 1 

Галузь знань 

08 «Право» Нормативна 

(за вибором) 
 

Напрям підготовки 
081 «Право» 

 

Модулів – 2 

Спеціальність: 
081 «Право» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 4  2-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – essay 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 30 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
очної (заочної) форми 

навчання: 
аудиторних – 2 год. та 2 

год. самостійної роботи 
аспіранта – 2,3 год. та 2,3 

год. 

третій (освітньо-науковий) 
рівень доктор філософії  

 

12 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 

Самостійна робота 

10 год.  

Індивідуальні завдання: 

 

Вид контролю: 

Залік 

 

 

Підсумковий контроль 

Перевірка знань на семінарських заняттях шляхом опитування та проведення тестів; 

проведення модульних контрольних робіт; оцінка результатів проведення індивідуального 

науково-дослідного завдання; проведення підсумкового заліку  

Поточне тестування та самостійна робота Моду Сума 



Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 льна 

к.\р. 

Т. 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 40 100 

15 15 15 15 

. 
Залік 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий залік Сума 

Т. 6 Т. 7 Т. 8 Т. 9 Мод. 

к/р. 
 

 

20 

 

100 

15 15 15 15 20 

 



 


