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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

 
1. Предмет і метод муніципального права 
2. Поняття та джерела муніципального права  
3. Історія виникнення та розвитку муніципального права України 
4. Система муніципального права та її елементна характеристика. 
5. Муніципально-правові норми та інститути: поняття та особливості. 
6. Муніципально-правові відносини: поняття, особливості їх суб’єктного 

та предметного складу. 
7. Муніципальне право як наука.  
8. Поняття, предмет та система науки муніципального права.  
9. Функції муніципального права як науки.  
10. Методологія науки муніципального права.  
11. Джерела науки муніципального права як науки. 
12. Методологія та джерела науки муніципального права. 
13. Функції та завдання науки муніципального права. 
14.  Громадська (громадівська) теорія місцевого самоврядування.  
15. Державна (державницька) теорія місцевого самоврядування. 
16.  Теорія дуалізму муніципального управління. 
17. Муніципальне право як навчальна дисципліна: поняття, предмет, 

система. 
18. Система та джерела навчальної дисципліни муніципального права.  
19. Місце муніципального права в системі навчальних дисциплін 

юридичного профілю. 
20. Поняття та основні принципи місцевого самоврядування.  
21. Система місцевого самоврядування.  
22. Місцеве самоврядування і територіальна автономія.  
23. Місцеве самоврядування і державне управління. 
24. Місцеве самоврядування і міжнародно-правова регламентація його 

діяльності.  
25. Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади 
26. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого 

самоврядування 
27. Поняття та особливості муніципальної влади. 
28. Поняття та ознаки територіальної громади. Правосуб’єктність 

територіальної громади. 
29. Види територіальних громад: основні (базові) факультативні 

(асоційованого рівня). Відмінності між окремими видами територіальних 
громад. 

30. Основні функції та повноваження територіальної громади. Виключні 
повноваження територіальної громади.  

31. Статут територіальної громади: поняття, зміст, порядок прийняття  
32. Основні форми волевиявлення територіальної громади.  
33. Місцевий референдум як форма безпосередньої участі територіальної 

громади у вирішенні питань місцевого значення. 
34. Правове регулювання місцевих виборів. 
35. Загальні збори. Місцева ініціатива. Громадські слухання. 
36. Порядок об’єднання територіальних громад. 



37. Особливості реалізації прав і свобод людини у місцевому 
самоврядуванні. 

38. Механізм реалізації муніципальних прав і обов’язків особи. 
39. Місцева рада як представницький орган місцевого самоврядування. 

Місцевий (базовий) та регіональний рівні рад, їх особливості. 
40. Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування. 
41. Порядок формування представницьких органів місцевого 

самоврядування. 
42. Функції і компетенція представницьких органів місцевого 

самоврядування. 
43. Структура місцевої ради.  
44. Особливості політико-правової природи мандата депутата місцевої 

ради. 
45. Поняття форм і методів діяльності представницьких органів місцевого 

самоврядування. 
46. Сесія як форма роботи місцевої ради, порядок її призначення та 

проведення.  
47. Особливості нормотворчого процесу в органах місцевого 

самоврядування. 
48. Постійні та тимчасові комісії місцевих рад, особливості їх правового 

статусу. 
49. Форми і методи роботи депутатів місцевих рад. 
50. Сільський, селищний, міський голова: особливості статусу, 

компетенція. 
51. Голова районної, обласної, районної у місті ради: особливості статусу, 

компетенція. 
52. Голова міст Києва і Севастополя: специфіка статусу, повноваження. 
53. Правовий статус виконавчих комітетів місцевих рад.  
54. Система виконавчих комітетів місцевих рад, їхні функції та 

повноваження. 
55. Правові акти виконавчих органів рад: порядок підготовки, введення в 

дію, призупинення дії, скасування.  
56. Організація роботи виконавчих комітетів місцевих рад. 
57. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад. 
58.  Поняття та ознаки муніципальної служби. 
59. Правовий статус службовців місцевого самоврядування. 
60. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.  
61. Порядок та підстави припинення служби в органах місцевого 

самоврядування. 
62. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування: 

власні, делеговані, виключні. 
63. Основні засади делегування повноважень у сфері місцевого 

самоврядування. 
64. Повноваження у сфері управління комунальною власністю. 
65. Повноваження в галузі планування та в бюджетно-фінансовій сфері.  
66. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
67. Повноваження по забезпеченню законності, правопорядку, охороні 

прав, свобод і законних інтересів громадян. 
68. Поняття та види органів самоорганізації населення. 



69. Порядок утворення та легалізації органу самоорганізації населення. 
70. Повноваження органів самоорганізації населення: власні та делеговані.  
71. Склад органу самоорганізації населення. Форми роботи органів 

самоорганізації населення. 
72. Історія утворення муніципальних асоціацій України. 
73. Правовий статус муніципальних спілок України, їх види.  
74. Порядок утворення асоціацій органів місцевого самоврядування. 
75. Особливості правового регулювання органів місцевого самоврядування 

Автономної Республіки Крим. 
76. Система  органів місцевого самоврядування Автономної Республіки 

Крим. 
77. Поняття і сутність економічної основи місцевого самоврядування. 
78. Муніципальна власність, її суб’єкти, об’єкти, соціально-економічна 

природа, правовий режим. 
79. Повноваження територіальних громад та органів місцевого 

самоврядування щодо володіння, користування і розпорядження комунальною 
власністю. 

80.  Поняття та система місцевих фінансів. 
81. Місцеві бюджети, особливості їх прибуткової та видаткової частин. 
82. Поняття гарантій місцевого самоврядування та їх система. 
83. Захист прав місцевого самоврядування в Конституційному Суді 

України. 
84. Захист прав місцевого самоврядування в судах загальної юрисдикції. 
85. Поняття та види відповідальності у муніципальному праві.  
86. Підстави відповідальності.  
87. Форми відповідальності у муніципальному праві.  
88. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними 
особами. 

89. Дострокове припинення повноваження ради.  
90. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови, голови районної, обласної, районної у місті ради. 
91.  Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації 

населення. 
92. Міжнародно-правове регулювання місцевого самоврядування.  
93. Поняття та правова природа міжнародних стандартів місцевого 

самоврядування. 
94.  Європейська хартія місцевого самоврядування. Відтворення в 

Конституції та законодавстві України основних принципів Європейської хартії 
місцевого самоврядування. 

95. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. 
96. Європейська типова конвенція про основні принципи транскордонного 

співробітництва між територіальними общинами або органами влади. 
97. Стандарти місцевого самоврядування Європейського Союзу та 

особливості їх впровадження у законодавство України. 
98. Види муніципальних систем в зарубіжних країнах. 
99. правові засади міжнародного співробітництва органів місцевого 

самоврядування України. 
100. Міжнародне співробітництво органів місцевого самоврядування 

України: поняття, суб’єктний та об’єктний склад.  



101. Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва 
органів місцевого самоврядування України. 

102. Роль міжнародних неурядових організацій у становленні та 
розвитку міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування 
України. 

 


