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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 3 

 

Галузь знань 

08 «Право» 
За вибором студента 

Загальна кількість 

годин 90 

Спеціальність 081 

«Право» 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-професійна 

програма ОС 

Магістра 

16 год. 6 год. 

Практичні 

16 год. 6 год. 

Самостійна робота 

58 год. 78 год. 

Вид контролю: залік 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:1,8 

для заочної форми навчання – 1:3,5 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета – ознайомлення студентів з проблемами створення ефективного 

механізму управління місцевим господарством з боку органів місцевого 

самоврядування; формування у студентів навиків самостійного дослідження 

практики здійснення управління муніципальною господарською діяльністю.  

Завдання – розгляд та аналіз основних муніципально-правових проблем 

господарської діяльності органів місцевого самоврядування; визначення 

шляхів створення ефективних правових механізмів удосконалення управління 

муніципальною господарською діяльністю. 

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен 

знати: базовий понятійний апарат, пов’язаний з господарською діяльністю 

органів місцевого самоврядування в Україні; 

теоретичні питання муніципальної господарської діяльності, проблеми її 

ефективної реалізації;  

вміти: аналізувати особливості участі у господарської діяльності різних 

органів місцевого самоврядування; 
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обґрунтувати специфіку нормативно-правових актів органів місцевого 

самоврядування у сфері господарської діяльності; 

прогнозувати розвиток законодавства, що регулює муніципальну господарську 

діяльность.  
 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

 

ТЕМА 1. ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Історичні передумови здійснення господарської діяльності муніципальними 

утвореннями. Муніципальна господарська діяльність: поняття та зміст. Об'єкти 

муніципальної господарської діяльності: поняття, класифікація. Значення окремих 

об'єктів муніципальної господарської діяльності (земельні, природні ресурси). 

Суб’єкти муніципальної господарської діяльності. 

 

ТЕМА 2.  ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  

Поняття та природа повноважень органів місцевого самоврядування у сфері 

господарської діяльності. Компетенція місцевих рад в Україні в галузі 

господарювання. Повноваження виконавчих органів місцевих рад по управлінню 

місцевим господарством. Делеговані повноваження органів місцевого 

самоврядування України у сфері господарської діяльності. 

  

ТЕМА 3.  КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ – ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

 Природа та зміст муніципальної власності. Соціально-політичне, економічне 

(господарське) значення права  муніципальної власності. Класифікація об’єктів 

права муніципальної власності.  

 

ТЕМА 4.  МАЙНОВА ОСНОВА МУНІЦИПАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.  

Історичні аспекти формування майнової основи місцевого самоврядування. 

Сучасна законодавча регламентація переліку муніципального майна. Підстави та 

особливості виникнення (набуття) права муніципальної власності. Підстави та 

особливості припинення  права муніципальної власності.  

 

         ТЕМА 5. ФІНАНСОВА ОСНОВА МУНІЦИПАЛЬНОЇ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.  

Поняття місцевого бюджету. Принципи бюджетної системи України. 

Структура місцевого бюджету, її елементи. Доходи місцевого бюджету. Видатки 

місцевого бюджету.  Проблеми фінансового забезпечення муніципального 

господарства. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви  тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

Тема 1. Історичні 

та теоретичні 

основи 

господарської 

діяльності органів 

місцевого 

самоврядування в 

Україні.  

20 4 4   12 20 2   2   16 

Тема 2. 

Повноваження 

органів місцевого 

самоврядування в 

Україні у сфері 

господарської 

діяльності. 

20 4 4   12 20 2 2   16 

Тема 3. 

Комунальна 

власність – 

економічна основа 

муніципальної 

господарської 

діяльності в 

Україні. 

20 4 4   12 20 2 2   16 

Тема 4. Майнова 

основа 

муніципальної 

господарської 

діяльності в 

Україні. 

16 2 2   12 15     15 

Тема 5. Фінансова 

основа 

муніципальної 

господарської 

діяльності в 

Україні. 

14 2 2   10 15     15 

Усього годин 90 16 16   58    90 6 6   78 
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Лекційний курс (денна - 16 год., заочна – 6 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Історичні та теоретичні основи муніципальної 

господарської діяльності в Україні 

4 2 

2 Повноваження органів місцевого самоврядування 

в Україні у сфері господарської діяльності. 

4 2 

3 Комунальна власність – економічна основа 

муніципальної господарської діяльності в 

Україні. 

4 2 

4 Майнова основа муніципальної господарської 

діяльності в Україні. 

2  

5 Фінансова основа муніципальної господарської 

діяльності в Україні. 

2  

 Разом 16 6 

 

Практичні  заняття (денна - 16 год., заочна – 6 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Історичні та теоретичні основи муніципальної 

господарської діяльності в Україні 

4 2 

2 Повноваження органів місцевого самоврядування 

в Україні у сфері господарської діяльності. 

4 2 

3 Комунальна власність – економічна основа 

муніципальної господарської діяльності в 

Україні. 

4 2 

4 Майнова основа муніципальної господарської 

діяльності в Україні. 

2  

5 Фінансова основа муніципальної господарської 

діяльності в Україні. 

2  

 Разом 16 6 

 
 

Самостійна робота (денна - 58 год., заочна – 78 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Історичні та теоретичні основи муніципальної 

господарської діяльності в Україні 

12 16 
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2 Повноваження органів місцевого самоврядування 

в Україні у сфері господарської діяльності. 

12 16 

3 Комунальна власність – економічна основа 

муніципальної господарської діяльності в 

Україні. 

12 16 

4 Майнова основа муніципальної господарської 

діяльності в Україні. 

12 15 

5 Фінансова основа муніципальної господарської 

діяльності в Україні. 

10 15 

 Разом 58 78 

 
 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної дисципліни , 

оцінюються за рейтинговою системою.  

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 

самостійних завдань, есе, письмових та контрольних робіт, виконаних під час 

практичних занять. 

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або 

виконання тестів чи контрольних робіт на практичних заняттях. 

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв’язання) задачі 

також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється «0» балів. Отримані 

у такому разі «0» балів потребують відпрацювання та оцінка, одержана під час 

відпрацювання враховуються при визначенні середнього балу поточної 

успішності. 

Формою поточного контролю знань є підготовка студентом есе на задану 

тему в кінці змістовного модуля. Есе виконується у письмовій формі та підлягає 

презентуванню і може бути оцінене максимально у 50 балів. Студент, який не 

підготував есе або презентував його незадовільно зобов’язаний підготувати інше 

есе. 

Формою підсумкового контролю знань та навичок по дисципліні для 

студентів є залік, який виставляється із урахуванням поточної успішності та 

оцінки за підготовлене есе 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

поточне тестування та самостійна 

робота 

поточна 

успішність 
модуль сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т 1-4 

 

Т. 1-5  

 

100 
    

 50 50  

 



8 

 

  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових 

актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування 

набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу 

джерел вивчення даного курсу. 

 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну 

але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету. 

 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 

джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але 

не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка 

міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись 

не менше ніж на двох базових джерелах.  

 

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 

одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

 

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 

джерела інформації навчальної дисципліни. 

 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною 

юридичною літературою з дисципліни. 
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