
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

 

Факультет права та міжнародних відносин  

 

Кафедра публічного та приватного права  

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Сучасні проблеми муніципального права в Україні» 

Курс: V 

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. Поняття муніципального права як галузі права 

2. Предмет правового регулювання муніципального права України 

3. Метод муніципального права як галузі права 

4. Муніципально-правові відносини: загальна характеристика 

5. Система муніципального права в Україні 

6. Поняття та види джерел муніципального права України 

7. Взаємозв’язок муніципального права України з іншими галузями права 

8. Особливості предмету і методу науки муніципального права України 

9. Еволюція науки муніципального права України 

10. Муніципальне право – як навчальна дисципліна 

11. Зміст та значення принципу субсидіарності у місцевому самоврядуванні 

12. Основні принципи місцевого самоврядування 

13. Зміст державницької теорії місцевого самоврядування 

14. Теорія дуалізму муніципального управління 

15. Поняття та ознаки місцевого самоврядування 

16. Система місцевого самоврядування в Україні 

17. Місцеве самоврядування та місцеві органи державної виконавчої влади в 

Україні. 

18. Концепція правового статусу префектів: на прикладах Франції, Польщі 

19. Аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади) 

20. Поняття та ознаки територіальної громади 

21. Види територіальних громад в Україні 

22. Функції та повноваження територіальних громад 

23. Форми діяльності територіальних громад 

24. Місцевий референдум, як основна форма прямої демократії на місцях 

25. Особливості правового регулювання проведення загальних зборів громадян 

за міcцем проживання 

26. Місцеві ініціативи: особливості правового регулювання 

27. Громадські слухання: процедура організації та реалізації рішень 

28. Участь іноземців у житті територіальної громади 



29. Порядок об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. (зі 

змінами) 

30. Правова природа статуту  територіальної громади 

31. Порядок розробки та прийняття статуту територіальної громади 

32. Зміст (структура) статуту  територіальної громади 

33. Реєстрація статутів територіальних громад 

34. Проблеми локального (статутного) регулювання 

35. Місцеві ради як представницькі органи місцевого самоврядування 

36. Порядок формування сільських, селищних, міських рад 

37. Особливості порядку обрання районних та обласних рад 

38. Система та структура місцевих рад 

39. Постійні та тимчасові контрольні комісії місцевих рад 

40. Депутатські фракції та групи  

41. Функції місцевих рад 

42. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад 

43. Особливості повноважень районних та обласних рад 

44. Органи місцевого самоврядування у районах міст з районним поділом 

45. Правовий статус депутата місцевої ради 

46. Порядок відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою 

47. Акти місцевих рад 

48. Поняття та види форм діяльності  місцевих рад 

49. Організаційно-правові форми діяльності місцевих рад 

50. Сесія, як основна організаційно-правова форма роботи місцевої ради 

51. Методи роботи місцевих рад та їх виконавчих комітетів 

52. Регламенти місцевих рад, виконавчих комітетів та їх роль у правовому 

регулюванні діяльності 

53. Сільський, селищний, міський голова – головна посадова особа 

територіальної громади 

54. Повноваження сільського, селищного, міського голови щодо організації 

роботи ради 

55. Особливості правового статусу голови районної, обласної ради 

56. Форми і методи діяльності сільського, селищного, міського голови, голови 

районної, обласної ради 

57. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови, голови районної, обласної ради 

58. Особливості конституційно-правового статусу голови міста Києва 

59. Система виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 



60. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради: порядок утворення та 

склад 

61. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради 

62. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради 

63. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської 

ради: порядок утворення та діяльність 

64. Основні функції та повноваження виконавчих комітетів сільських, селищних, 

міських рад  

65. Апарат виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради 

66. Виконавчі органи у місті Києві 

67. Служба в органах місцевого самоврядування 

68. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування (поняття, 

особливості нормативно-правового регулювання) 

69. Поняття та зміст права комунальної власності 

70. Становлення та розвиток інституту комунальної власності в Україні 

71. Управління об’єктами комунальної власності 

72. Особливості відносин органів місцевого самоврядування з підприємствами, 

установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності  

73. Структура та особливості формування місцевих бюджетів 

74. Доходи  та видатки місцевих бюджетів 

75. Участь держави у фінансуванні місцевого самоврядування 

76. Питання удосконалення правового регулювання матеріально – фінансової 

основи місцевого самоврядування 

77. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування 

78. Європейська хартія місцевого самоврядування та імплементація її  

положень у вітчизняне законодавство 

79. Всесвітня декларація місцевого самоврядування 

80. Європейська рамкова конвенція про основні принципи транскордонного 

співробітництва між територіальними громадами або органами влади 

81. Проблеми реалізації міжнародних стандартів щодо залучення молоді до 

місцевого самоврядування в Україні. 

 

 

Екзаменатор:                                                        О.В. Баклан                                                                                                 

Завідувач кафедри:                                              Л.В. Орел 

 


