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Мета 
створення та діяльності центру:

Формування знань з правових дисциплін спеціалізації 

“Правове забезпечення комунального врядування” та 

набуття умінь і навичок щодо оформлення справ з 

житлових, земельних, екологічних та інших питань 

комунального та соціального характеру.



Завдання центру:

 забезпечення об’єднання студентів зі спеціалізації 

«Правове забезпечення комунального врядування» на 

принципах спільних інтересів з метою досягнення 

суспільно корисної мети

 надання студентам зі спеціалізації «Правове забезпечення 

комунального врядування» можливості набуття навичок 

практичної діяльності за фахом;

 забезпечення участі студентів у проведенні різноманітних 

наукових заходів проведених на базі центру 

компетентності;
 формування у студентів інтересу до наукової роботи

шляхом навчання методиці самостійного пошуку

актуальних проблем в сфері муніципального права, 

місцевого самоврядування та їх вирішення;

 забезпечення розвитку творчого, наукового та критичного 

мислення у студентів зі спеціалізації «Правове 

забезпечення комунального врядування»;
 підвищення системності, організованості, свідомого

ставлення до навчання, поглиблення і закріплення

отриманих в процесі навчання знань;



Завдання центру:

 забезпечення формування та розвитку ораторських та 

прикладних здібностей у студентів зі спеціалізації 

«Правове забезпечення комунального врядування»;

 забезпечення навиків у стеднтів логічного, критичного  

аналізу юридичних документів, розуміння їх правового 

характеру і значення;
 підвищення рівня правової культури та правової свідомості 

у студентів зі спеціалізації «Правове забезпечення 

комунального врядування»;
 створення можливостей для забезпечення наукової та 

практичної комунікації під час освітнього процесу між 

студентами та провідними науковцями, фахівцями-

практиками органів державної влади та місцевого 

самоврядування з питань їх діяльності;
 узгодження потреб юридичної практики з фаховою 

підготовкою студентів зі спеціалізації «Правове 

забезпечення комунального врядування».

 забезпечення формування вмінь до співпраці у командній 

роботі шляхом проведення модельних ситуацій.



Складові центру компетентності
«Місцевого самоврядування»:

Теоретична 
складова

Практична 
складова

Наукова 
складова



Перший блок

Юридична деонтологія

Теорія держави і права

Історія вчень про державу і право

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних

країн

Мета

 формування у студентів системи загальних знань

про юридичну освіту, науку та практику, вимоги

професійних та особистісних якостей юриста,

юридичного світогляду;

 ознайомлення студентів-правників із загальними

та специфічними закономірностями виникнення,

формування та розвитку державно-правових явищ.

Засвоєння студентами основних теоретичних

понять і категорій юриспруденції;

 ознайомлення студентів-правників із основними

світоглядними ідеями, теоріями та концепціями

виникнення та розвитку держави і права. Різними

поглядами, що вплинули на формування

інститутів права та держави.

 набуття студентами теоретичних знань про

державно-правову дійсність на різних етапах

розвитку державного та суспільного ладу,

державних і правових інститутів, правової

системи України та інших країн світу;

Завдання теоретичної складової 
центру комптетентності:

Муніципальне право

Місцеве 
самоврядування в 

Україні

Правовий статус 
територіальних громад

Місцеві органи 
виконавчої влади

Юридична 
відповідальність 

суб’єктів 
муніципально-

правових відносин

 ознайомлення студентів з основними

положеннями законодавства України з 

муніципального права, місцевого 

самоврядування в Україні;

 ознайомлення студентів із системою 

муніципального права в Україні, і аналіз

правового статусу її складових елементів;

 ознайомлення студентів з конституційно-

правових засадами місцевого

самоврядування в Україні;

 ознайомлення студентів з перспективами 

розвитку законодавства, що регулює

здійснення місцевого самоврядування в 

Україні у контексті фундаментальних

засад демократичного врядування;



Перший блок

Юридична деонтологія

Теорія держави і права

Історія вчень про державу і право

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних

країн

Мета

 формування у студентів системи загальних знань

про юридичну освіту, науку та практику, вимоги

професійних та особистісних якостей юриста,

юридичного світогляду;

 ознайомлення студентів-правників із загальними

та специфічними закономірностями виникнення,

формування та розвитку державно-правових явищ.

Засвоєння студентами основних теоретичних

понять і категорій юриспруденції;

 ознайомлення студентів-правників із основними

світоглядними ідеями, теоріями та концепціями

виникнення та розвитку держави і права. Різними

поглядами, що вплинули на формування

інститутів права та держави.

 набуття студентами теоретичних знань про

державно-правову дійсність на різних етапах

розвитку державного та суспільного ладу,

державних і правових інститутів, правової

системи України та інших країн світу;

Завдання теоретичної складової 
центру комптетентності:

Муніципальне право

Місцеве 
самоврядування в 

Україні

Правовий статус 
територіальних громад

Місцеві органи 
виконавчої влади

Юридична 
відповідальність 

суб’єктів 
муніципально-

правових відносин

 формування навиків у студентів у сфері 

взаємодії територіальної громади із 

соціальними спільнотами, суміжними 

територіальними громадами, взаємодії 

органів та посадових осіб 

територіальної громади з органами та 

посадовими особами державної або 

регіональної, з відповідними 

структурами суміжних територіальних 

громад, а також з міжнародними 

інститутами, взаємодії громади з 

органами і посадовими особами 

місцевого самоврядування.



Перший блок

Юридична деонтологія

Теорія держави і права

Історія вчень про державу і право

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних

країн

Мета

 формування у студентів системи загальних знань

про юридичну освіту, науку та практику, вимоги

професійних та особистісних якостей юриста,

юридичного світогляду;

 ознайомлення студентів-правників із загальними

та специфічними закономірностями виникнення,

формування та розвитку державно-правових явищ.

Засвоєння студентами основних теоретичних

понять і категорій юриспруденції;

 ознайомлення студентів-правників із основними

світоглядними ідеями, теоріями та концепціями

виникнення та розвитку держави і права. Різними

поглядами, що вплинули на формування

інститутів права та держави.

 набуття студентами теоретичних знань про

державно-правову дійсність на різних етапах

розвитку державного та суспільного ладу,

державних і правових інститутів, правової

системи України та інших країн світу;

Завдання наукової складової центру 
компетентності:

 забезпечення організації, проведення наукових заходів у форматі 

круглих столів, конференцій, наукових дискусій тощо;

 забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових 

заходів, як на базі центру компетентності, університету, так і на базі 

інших навчальних закладів;

 забезпечення участі провідних науковців, фахівців-практиків у галузі 

місцевого врядування у заходах проведених на базі центру 

компетентності.



Перший блок

Юридична деонтологія

Теорія держави і права

Історія вчень про державу і право

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних

країн

Мета

 формування у студентів системи загальних знань

про юридичну освіту, науку та практику, вимоги

професійних та особистісних якостей юриста,

юридичного світогляду;

 ознайомлення студентів-правників із загальними

та специфічними закономірностями виникнення,

формування та розвитку державно-правових явищ.

Засвоєння студентами основних теоретичних

понять і категорій юриспруденції;

 ознайомлення студентів-правників із основними

світоглядними ідеями, теоріями та концепціями

виникнення та розвитку держави і права. Різними

поглядами, що вплинули на формування

інститутів права та держави.

 набуття студентами теоретичних знань про

державно-правову дійсність на різних етапах

розвитку державного та суспільного ладу,

державних і правових інститутів, правової

системи України та інших країн світу;

Завдання практичної складової центру 
компетентності:

 забезпечення організації, проведення наукових дискусій та майстер 

класів за участю провідних фахівців-практиків у галузі місцевого 

самоврядування

 забезпечення практико-орієнтованості студентів шляхом їх 

активного залучення до проведення заходів з моделювання ситуацій;

 організація та проведення тренінгів щодо підвищення якості 

муніципальної правотворчості шляхом розробки проектів актів 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування, вирішення 

кейсів щодо актуальних проблем розвитку місцевого 

самоврядування в Україні;

 забезпечення відвідування студентами державних органів влади, 

органів місцевого самоврядування тощо;

 забезпечення укладення угод та підписання меморандумів про 

співпрацю та партнерство між центром компетентностей та 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

школами місцевого самоврядування.



З метою реалізації покладених завдань за 
звітний період центром компетентностей

було:

 участь студентів (Капішон А., Прачун Б., Котєльнікова М.) 

у VІ круглому столі «Права людини в в сучасних умовах 

розбудови громадянського суспільства в Україні», 11 

грудня 2020 року.

 на виконання Указу Президента України від 25 листопада 

2000 р. «Про День місцевого самоврядування» 07.12.2020 

р. в межах Центру компетентностей «Місцевого

самоврядування» за активної участі студентства 1, 2 та 4 

курсів були проведені наукові дискусії;



Заплановано:

 участь студентів (Прачун Б., Толока А.) в Міжнародній 

науково-практичній конференції присвяченній 180 річчю 

кафедри теорії та історії права та держави 

«Доктринальна основа формування професійного 

правника», 22.04.2021 р.

 участь студентів (Капішон А., Хоменко А.) у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукові 

розвідки з актуальних проблем публічного та приватного 

права», 24.04.2021 р.



Заплановано:

 проведення тренінгів на теми: «Європейські принципи 

місцевого самоврядування та концепція «доброго 

врядування», «Новітні управлінські технології в системі 

місцевого самоврядування», «Основи муніципального 

менедженту», «Питання та проблеми правового 

забезпеченння залучення інвестицій в місцеве 

самоврядування», «Правові аспекти брендингу

територій», «Правові аспекти розвитку публічних послуг 

в місцевому самоврядуванні»;

 проведення майстер класів на платформі Google-meet 

за участю провідних науковців та фахівців-практиків

(Дідич Т.О., д.ю.н., проф. кафедри теорії та історії права і 

держави. Орієнтована тема доповіді: "Практичні аспекти

співвідношення державної та муніципальної

правотворчості"; Загиней-Заболотенко З.А., д.ю.н., доц. 

Начальник відділу єдності правових позицій правового 

управління (ІІІ) департаменту аналітичної та правової

роботи апарату Верховного Суду. Орієнтована тема 

доповіді: «Антикорупційні заборони, обмеження та вимоги

у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування»; 

Радзієвський Д.І., Начальник юридичного управління

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації). Орієнтовна тема доповіді: «Зміст та 

особливості правового регулювання земельних відносин в 

м.Києві: питання теорії та практики»)



Заплановано:

 організація та проведення моделювання пленарних 

засідань сесії міської ради з екологічних, земельних, 

житлових питання, засідань профільних постійних 

комісій рад, моделювання проведення загальних зборів 

територіальної громади з питань добровільного 

приєднання до об’єднаних територіальних громад, 

моделювання проведення громадських слухань  з 

питань добровільного об’єднання територіальних 

громад.

 підписання Меморандуму про співпрацю з 

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації).

 організація кейсів на тему: «Вдосконалення муніципальної 

правотворчості: прикладні аспекти» - розробка проектів 

документів


