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Курс: ІV 

Спеціальність: право 

Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год . 20 хв). 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Відмінно  Допущено не більше 2 незначних 

помилок у завданнях екзаменаційного 

білета. Відповіді повні. Студент 

вільно володіє теоретичним 

матеріалом та виконує практичне 

завдання на високому рівні 

36-26 

балів 

Добре Допущено не більше 4 помилок та 

неточностей у завданнях 

екзаменаційного білета. Відповіді 

повні, з незначними неточностями. 

Студент володіє теоретичним 

матеріалом та виконує практичне 

завдання на достатньому рівні.  

25-15 

балів 

Задовільно Допущено не більше 8 помилок у 

завданнях екзаменаційного білета. 

Відповіді з суттєвими неточностями. 

Студент володіє теоретичним 

матеріалом та виконує практичне 



завдання на низькому рівні.  

14-1 

балів 

Незадовільно Допущено більше 8 помилок у 

завданнях екзаменаційного білета. 

Відповіді з суттєвими неточностями. 

Студент не володіє теоретичним 

матеріалом та виконує практичне 

завдання на низькому рівні.  

 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань:  

 

1. Місцеве самоврядування в Україні: актуальні проблеми становлення і 

розвитку.  

2. Системи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.  

3. Значення зарубіжного досвіду для формування концепції місцевого 

самоврядування в Україні.  

4. Основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування та її 

роль у становленні місцевого самоврядування в Україні.  

5. Поняття, система та правове регулювання принципів місцевого 

самоврядування.  

6. Принцип народовладдя в організації і діяльності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування.  

7. Принцип законності в організації і діяльності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

 8. Принцип гласності в організації і діяльності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування.  

9. Принцип колегіальності в організації і діяльності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування.  

10.Принцип поєднання місцевих і державних інтересів в організації і 

діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.  

11.Принцип самостійності в межах повноважень в організації і діяльності 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування.  

12.Принцип виборності в організації і діяльності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування.  

13.Принцип підзвітності та відповідальності перед територіальними 

громадами їх органів та посадових осіб.  

14.Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування. 

15.Правова основа місцевого самоврядування.  

16.Статут територіальної громади, регламент місцевої ради, їх значення для 

організації місцевого самоврядування.  

17.Порядок прийняття та реєстрації статуту територіальної громади. 18.Зміст 

статуту територіальної громади.  



19.Символіка місцевого самоврядування.  

20.Територіальна основа місцевого самоврядування.  

21.Матеріальна основа місцевого самоврядування.  

22.Комунальна власність.  

23.Спільна власність територіальних громад.  

24.Місцеве господарство та його структура.  

25.Поняття місцевих фінансів та основ фінансової автономії місцевого 

самоврядування.  

26.Місцевий бюджет.  

27.Доходи і видатки місцевих бюджетів.  

28.Участь держави у формуванні місцевих бюджетів.  

29.Міжбюджетні трансферти.  

30.Порядок розробки, розгляду та затвердження місцевих бюджетів.  

31.Контроль за виконанням місцевого бюджету.  

32.Фінансово-кредитні ресурси місцевого самоврядування.  

33.Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування.  

34.Сільські, селищні і міські ради як представницькі органи місцевого 

самоврядування.  

35.Особливості статусу районних у містах рад.  

36.Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад.  

37.Обласні та районні ради як органи місцевого самоврядування, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.  

38.Організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.  

39.Сільський, селищний, міський голова, голова районної, обласної ради.  

40.Органи самоорганізації населення.  

41.Форми добровільного обєднання органів місцевого самоврядування.  

42.Поняття і принципи служби в органах місцевого самоврядування.  

43.Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування.  

44.Правовий статус муніципальних службовців, їх права та обов’язки.  

45.Атестація муніципальних службовців.  

46.Припинення служби в органах місцевого самоврядування  

47.Поняття та види повноважень органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування.  

48.Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

49.Власні, делеговані, виключні повноваження органів місцевого 

самоврядування та особливості їх реалізації.  

50.Основні засади делегування повноважень у сфері місцевого 

самоврядування.  

51.Контроль за виконанням делегованих повноважень у сфері місцевого 

самоврядування.  

52.Поняття та система гарантій місцевого самоврядування.  

53.Загальні гарантії місцевого самоврядування.  

54.Правові гарантії місцевого самоврядування.  

55.Гарантії організаційної самостійності місцевого самоврядування.  



56.Матеріально-фінансові гарантії місцевого самоврядування.  

57.Судовий захист прав місцевого самоврядування.  

58.Поняття і види відповідальності у сфері місцевого самоврядування.  

59.Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

перед населенням, державою, фізичними та юридичними особами.  

60.Підстави та види правової відповідальності та правові санкції у сфері 

місцевого самоврядування. 

61. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг.   

62.Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг. 

63.Інформація про адміністративні послуги.  

64.Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг.  

65.Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги. 

66.Порядок надання адміністративних послуг.  

67.Строки надання адміністративних послуг.  

68.Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір).  

69.Центр надання адміністративних послуг. Адміністратор.  

70.Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг. Надання 

супутніх послуг. Реєстр адміністративних послуг. Єдиний державний портал 

адміністративних послуг.  

71. Поняття земельного права и його система.  

72. Предмет земельного права. Методи правового регулювання земельних 

відносин.  

73. Суб’єкти и об’єкти и земельних відносин. 

74. Принципи земельного законодавства. 

75. Джерела земельного права. 

 

 

 

Екзаменатор:                                                        О.В. Баклан                                                                                                 

Завідувач кафедри:                                              Л.В. Орел 


