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Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів
економічних спеціальностей з дисципліни «Муніципальне право»/ Укладач
Дяченко Н.І., Поліщук Н.О. – Красноармійськ: КІІДонНТУ, 2012. - 13 с.

В методичних матеріалах наведено зміст і обсяг лекційного курсу, тематика
семінарських занять, індивідуальних та контрольних робіт. З метою
забезпечення ефективної самостійної роботи з дисципліни «муніципальне
право» сформульовані методичні вказівки щодо виконання індивідуальних і
контрольних робіт, орієнтовані питання підсумкового контроля, критерії оцінки
СРС. В методичних матеріалах надано список рекомендованої літератури.

Укладач: кандидат історичних наук,доцент Н.І.Дяченко
Асистент Н.О. Поліщук

Рецензент: канд.. держ.упр.,доцент Губарєв В.В.

Відповідальний за випуск: зав кафедри СГП КІІ ДонНТУ Дяченко Н.І.
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1. Загальні положення
Муніципальне право є складовою частиною права України і займає в
умовах розвитку суспільства та його демократизації одне з провідних місць
оскільки закріплює основні принципи організації та функціонування місцевого
самоврядування.
З погляду вивчення та застосування основних положень муніципальне
право є однією з найбільш складних дисциплін з права, що вивчається
студентами економічних спеціальностей. Складність
його освоєння
пояснюється великим обсягом навчального матеріалу, мінливістю та
суперечливістю законодавчих актів, недостатньою кількістю навчальних,
методичних та монографічних джерел. Освоєння дисципліни передбачає знання
студентів, отримані при вивченні конституційного; адміністративного права.
Тому дані методичні матеріали є основним документом, який охоплює
всі види СРС з даної дисципліни та відбиває методичні настанови кафедри
соціально-гуманітарної підготовки. Їх складено відповідно до місця і значення
дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітнюпрофесійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 – менеджерекономіст, затвердженою наказом МОНМС України від 06.06.2002р. № 330,
нормативів планування СРС, затверджених 04.04.2005р. в ДонНТУ.
Метою методичних матеріалів є досягнення всебічного розширення
студентами суті суспільних відносин, що регулюються муніципальноправовими нормами та підготовка до практичної діяльності в сфері управління.
Завдання курсу:
- Забезпечити вивчення муніципального права, з метою оволодіння
студентами теоретичними і практичними знаннями,
- Надати можливість студентам самостійно продовжити вивчення
дисципліни
- Надати навички самостійної роботи, навчити аналізувати зміст
нормативних актів та їх застосуванню до конкретних ситуацій
- Сформувати навички науково-дослідницької роботи в галузі
муніципального права.
В методичних матеріалах враховано поєднання активних методів; аудиторних
занять та самостійної роботи студентів.
Аудиторні заняття проходять
у формі лекцій, семінарських занять та
консультацій. Самостійна робота полягає в підготовці індивідуальних та
контрольних робіт, доповідей на семінарах, роботі з нормативно-правовою
літературою тощо. Форма підсумкового контролю – залік.
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2.
№
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва теми
Історія, теорія і методологія місцевого самоврядування.
Поняття місцевого самоврядування
Система місцевого самоврядування. Органи місцевого
самоврядування. Поняття територіальної громади
Повноваження
місцевого
самоврядування.
Структура
повноважень
Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.
Комунальна власність та її правовий статус.
Поняття та правовий порядок формування місцевих бюджетів.
Доходи і видатки бюджету.
Гарантії місцевого самоврядування
Регіональна політика та її формування
Перспективи розвитку місцевого самоврядування в ході
адміністративної реформи в Україні
Концептуальні засади національної програми муніципальної
реформи в Україні
Всього
3.

№
1

2

3

Зміст і обсяг дисципліни «Муніципальне право» (30 год)
Години
4
4
2
2
4
2
2
6
2
30

Тематика практичних занять з дисципліни «Муніципальне право»
(15 год.)

Тема

Основні питання

Поняття
місцевого 1. Поняття
і
ознаки
місцевого
самоврядування
самоврядування
2. Ознаки самоврядування
Європейська хартія 1. Історія прийняття хартії.
місцевого
2. Зміст, принципи хартії
самоврядування
3. Співвідношення хартії і Конституції
(1997)
України
Закон України «Про 1. Необхідність та мета Закону
місцеве
2. Структура закону
самоврядування»
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Кількість
год
2

2

2

4

5

6
7

Поняття
територіальної
громади
в
законодавстві
України
Система місцевого
самоврядування

1. Адміністративно-територіальні одиниці
та їх види
2. Територіальна громада та її ознаки
3. Права територіальної громади

1.
2.
3.
Формування
1.
місцевого бюджету
2.
Реформа місцевого 1.
самоврядування
2.
3.
Всього

Структура місцевого самоврядування
Елементи місцевого самоврядування
Органи місцевого самоврядування
Місцеві податки та доходи
Місцеві видатки
Необхідність реформування місцевого
самоврядування
Мета реформи
Основні концепції реформування

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2
2

3
15

4.

1.

2

Тематика індивідуальних завдань з дисципліни
«Муніципальне право»
Поняття і ознаки місцевого самоврядування згідно законодавства
України.
Історія становлення муніципального права в Україні.
Джерела муніципального права в Україні.
Принципи муніципального права
Європейська хартія місцевого самоврядування та її значення.
Ознаки і принципи самоврядування згідно законодавства України
Структура Закону України «Про місцеве самоврядування»
Поняття територіальної громади згідно законодавства України
Правовий статус територіальної громади
Структура місцевого самоврядування
Органи місцевого самоврядування
Місцеві доходи та податки: загальна характеристика
Місцеві видатки та їх правове визначення.
Мета та призначення реформи місцевого самоврядування.
Правовий статус народного депутата України
Основні
положення
концепції
реформування
місцевого
самоврядування
Структура територіальної громади м. Красноармійська
Статут територіальної громади та його правове визначення.
Комунальна власність та її правовий характер.
Правовий статус держслужбовця.
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5.

Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань

Тему індивідуального завдання студентки обирають за останньою цифрою
залікової книжки.
Етапи роботи щодо індивідуальної роботи
1) Підготовчий (вибір теми, ознайомлення з нормативно-правовою та
додатковою літературою);
2) Дослідницький (складання плану роботи, аналіз наявної літератури по
темі);
3) Логіко-синтетичний (систематизація матеріалу, редагування, остаточне
оформлення реферату);
4) Оціночний (представлення роботи, отримання допуску до заліку)
План роботи включає: вступ, 2-3 питання основної частини, висновки,
список використаних джерел.
У вступі визначається актуальність теми, мета і задачі роботи,
характеризується наявна та використана література.
В основній частині формулюються 2-3 питання плану, в яких повинно
розкрити визначення основного поняття в правовому полі; проаналізувати
наявну нормативно-правову літературу з обраної теми та визначити сучасний
стан проблеми.
В висновках треба виділити рівень вирішення поставлених в роботі
мети і задач.
Список літератури повинен включати не менше 3-х правових джерел,
періодичну літературу. Список літератури складається з 5-7 джерел. При
цитуванні обов’язково вказати джерело і сторінку, на якій поміщено цитату.
Обсяг роботи – рукописно в зошиті 12-18 стор., або друком до 10 стор.
А4 (інтервал полуторний, поля 20-20-20-10)
Реферат оцінюється «зараховано» (А,В,С,Д,Е), «не зараховано» (FX)
Оцінка з СРС враховується при загальному оцінюванні роботи студента
в семестрі.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Тематика контрольних робіт для студентів заочного відділення
Поняття і ознаки місцевого самоврядування згідно законодавства
України.
Історія становлення муніципального права в Україні.
Джерела муніципального права в Україні.
Принципи муніципального права
Європейська хартія місцевого самоврядування та її значення.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ознаки і принципи самоврядування згідно законодавства України
Структура Закону України «Про місцеве самоврядування»
Поняття територіальної громади згідно законодавства України
Правовий статус територіальної громади
Структура місцевого самоврядування
Органи місцевого самоврядування
Місцеві доходи та податки: загальна характеристика
Місцеві видатки та їх правове визначення.
Мета та призначення реформи місцевого самоврядування.
Правовий статус народного депутата України
Основні
положення
концепції
реформування
місцевого
самоврядування
Структура територіальної громади м. Красноармійська
Статут територіальної громади та його правове визначення.
Система місцевого самоврядування
Повноваження місцевого самоврядування
Комунальна власність та її правовий статус .
Правовий порядок формування регіональної політики.
Гарантії місцевого самоврядування
Поняття та правовий порядок формування місцевих бюджетів.
Перспективи
розвитку
місцевого
самоврядування
в
ході
адміністративної реформи в Україні.
Правовий статус держслужбовця.
Принцип недоторканності та його дискутивний характер в праві
України.
Правові шляхи наповнення місцевого бюджету.
Громадські організації та фонди в системі місцевого самоврядування.
Правовий статус місцевих засобів масової інформації та їх значення для
діяльності місцевого самоуправління.

7.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт та їх
оцінювання

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за останньою цифрою номеру
залікової книжки. Робота виконується у зошиті 12-18 сторінок рукописно або на
листах А4 (до 10 листів) – друком
В контрольній роботі обов’язково повинні бути:
1.

План роботи (вступ, 2-3 питання, висновки);
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2.
3.
4.

Список використаних джерел (не менше5; з них 2-3 джерела
нормативно-правові.
Особистий підпис і дата виконання роботи
Бланк рецензії у 2-х примірниках

Контрольну роботу після її виконання треба здати на реєстрацію. Викладач
перевіряє роботу 10 днів. Зарахована робота є допуском до підсумкового
контролю-заліку або екзамену. Не зараховані роботи повинні бути допрацьовані
згідно зауважень викладача.
8.

Питання підсумкового контролю

Історія, теорія і методологія місцевого самоврядування.
Поняття місцевого самоврядування
Система місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування.
Поняття територіальної громади
Повноваження місцевого самоврядування.
Структура повноважень
Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.
Комунальна власність та її правовий статус.
Поняття та правовий порядок формування місцевих бюджетів.
Доходи і видатки бюджету.
Гарантії місцевого самоврядування
Регіональна політика та її формування
Перспективи
розвитку
місцевого
самоврядування
в
ході
адміністративної реформи в Україні
15. Концептуальні засади національної програми муніципальної реформи в
Україні
9. Критерії оцінки знань студентів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Навчальна дисципліна «Муніципальне право» вивчається протягом
одного семестра. Вид семестрового контролю – залік.
Вивчення дисципліни передбачає систематичну аудиторну роботу
студентів, самоосвітню діяльність з опрацювання лекцій, підготовку до
семінарських занять, вивчення нормативно-правових документів, їх аналіз з
метою захисту прав. Студенти готують реферативні повідомлення на
практичних заняттях згідно тематики, наданої в програмі та отримують
залік при відсутності пропусків занять та виконанні реферату на семінарі.
Загальна кількість балів переводиться в національну шкалу та ESTC
за схемою: Відсутність пропусків занять – 2 б.
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Активна участь на семінарах – 1 б.
Виконання реферату – 2 б.
«Зараховано» - А – 5,0
В – 4,5 – 4,9
С – 3,5 – 4,4
Д – 3,0 – 3,4
Е – 2,5 – 2,9
«Не зараховано» - FX- менше 2,5б.

1.
2.
3.
4.
5.
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