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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фаховий іспит має за мету перевірити рівень набутих знань, умінь і 

навичок абітурієнтів, що вступають до магістратури  галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування»  спеціальності  «Публічне управління та 

адміністрування». 

 Програма Фахового іспиту розроблена з метою надання допомоги 

абітурієнтам в підготовці до його складання. 

Програма охоплює основну проблематику дисциплін, які дозволяють 

перевірити і оцінити необхідний рівень набутих знань та практичних 

навичок, які є базовими для подальшого опанування магістерської програми. 
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ІІ.  Організаційно-методичні рекомендації 

 

2.1. Структура екзаменаційних білетів та загальний обсяг часу, 

відведений на вступний фаховий іспит за ступенем «магістр» 

спеціальності  «Публічне управління та адміністрування» 

 

Конкурсний відбір осіб для навчання за програмою підготовки 

магістрів здійснюється за результатами вступного Фахового іспиту. 

Структура екзаменаційного білету Фахового іспиту складається з 

чотирьох теоретичних питань. 

Підготовка відповіді на кожне теоретичне питання становить 15 

хв.(чотири питання по 15 хв.). 

Загальний обсяг часу, який відведено на всі види робіт вступного 

Фахового іспиту становить – 60 хв. 

 

2.2. Визначення підсумкової оцінки знань абітурієнтів 

 

Загальна максимальна кількість балів, набрана абітурієнтами при 

складанні Фахового іспиту може складати 200 балів  

Загальна мінімальна кількість балів, набрана абітурієнтами при 

складанні Фахового іспиту повинна бути не меншою, ніж 100 балів. 
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ІІІ. Перелік питань для підготовки до складання Фахового іспиту  

 

3.1. Перелік питань з «Основ держави і права» 

 

 Основні теорії походження держави. Декларація про державний 

суверенітет України: основні положення. Акт проголошення незалежності 

України: основні положення. Основні етапи розвитку державності України. 

Поняття державної ідеології. Поняття політичної системи суспільства та її 

структура. Держава як інститут політичної системи суспільства. Поняття і 

основні ознаки держави. Поняття механізму держави. Поняття державного 

апарату. Поняття державного органу та державної організації. Влада як 

суспільне явище. Поняття державної влади. Відмінності державної та 

політичної влади. Поняття політичної культури. Конституційні засади 

побудови державної влади в Україні. Поняття державного, суспільного та 

конституційного ладу. Загальні засади конституційного ладу в Україні. 

Поняття виборів та виборчої системи. Мажоритарна виборча система. 

Пропорційна виборча система. Виборча система в України. Поняття та 

різновиди референдумів. Загальне поняття  про громадянське суспільство. 

Основні інститути громадянського суспільства. Поняття політичної партії. 

Закон України "Про політичні партії в Україні": загальні положення. Закон 

України "Про громадські об’єднання": загальні положення. 

Поняття та ознаки права. Право як особливий вид соціальних норм. 

Поняття, структура і види правовідносин. Конституція України як основне 

джерело права. Функції права. Право та мораль: співвідношення, 

взаємозв’язок. Мораль як регулятор суспільних відносин. Поняття та види 

правових систем. Джерела (форми) права та їх види. Поняття та види 

систематизації законодавства. Поняття системи законодавства. Загальна 

характеристика нормативно-правових актів. Закон як нормативно-правовий 

акт. Поняття підзаконних нормативно-правових актів. Поняття та види 

юридичної відповідальності. Поняття, ознаки і види правопорушення. Поділ 
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права на галузі, правові інститути. Поняття норми права. Конституційно-

правовий статус людини і громадянина. Поняття правопорядку. Питання 

правонаступництва України. Державна символіка України. Поняття й основні 

ознаки правової держави. Закріплення ознак правової держави у Конституції 

України. Конституційний Суд України як орган державної влади. 

Прокуратура України: загальна характеристика. 

Поняття, принципи та гарантії законності. Конституційно-правовий 

статус людини і громадянина. Конституційно-правові засади місцевого 

самоврядування в Україні. Підстави виникнення, зміни і припинення 

правовідносин. Державна символіка України. Поняття прав людини. 

Політичні права людини. Поняття громадянських свобод. Економічні права 

людини. Соціальні права людини. Загальна декларація прав людини: загальна 

характеристика. 

Форма держави: характеристика складових елементів. Принцип поділу 

влади. Реалізація принципу поділу влади в Україні. Вищі органи державної 

влади. Законодавча влада: поняття та сутність. Співвідношення органів 

держави та органів самоврядування. Виконавча влада: поняття та сутність. 

Судова влада: поняття та сутність. Судова система України: загальна 

характеристика. Прокуратура України: загальна характеристика. Форма 

державного правління: загальна характеристика. Монархія як форма 

державного правління. Абсолютна та обмежена монархія: загальна 

характеристика. Республіка як форма державного правління. Характеристика 

президентської республіки. Характеристика парламентської республіки. 

Поняття політичного режиму. Тоталітарний політичний режим: загальна 

характеристика. Авторитарний політичний режим: загальна характеристика. 

Демократичний політичний режим: загальна характеристика. Поняття форми 

державного устрою. Унітарний державний устрій: загальна характеристика. 

Федеративний державний устрій: загальна характеристика. Державний устрій 

України. Адміністративно-територіальний устрій України. 
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3.2. Перелік питань з «Основ публічного управління та адміністрування» 

 

Суспільство як складна система. Поділ суспільства на основні сфери та 

види діяльності. Поняття управління як універсального суспільного явища. 

Сутність та специфіка суспільного управління. Державне управління як 

різновид публічного управління. Поняття місцевого самоврядування як 

різновиду публічного управління. Поняття державної служби. Правовий 

статус державного службовця. Поняття служби в органах місцевого 

самоврядування. Органи державного управління: загальна характеристика. 

Поняття публічної політики як складової публічного управління. Поняття 

публічного адміністрування як складової публічного управління. 

Поняття функцій держави. Основні економічні функції держави. Основні 

соціальні функції держави. Основні функції держави у гуманітарній сфері. 

Основні функції держави у політичній сфері. Основні зовнішні функції 

держави. Поняття планування як функції управління. Поняття організації як 

функція управління. Поняття мотивації як функція управління. Поняття 

контролю як функції управління. Поняття прийняття рішень як функції 

управління. Процес прийняття управлінського рішення. Поняття стратегії та 

стратегічного управління. Родь інформації в управлінні. Поняття комунікації 

як функції управління. Поняття та різновиди публічної інформації. Публічна 

інформація з обмеженим доступом: загальна характеристика. Закон України 

"Про доступ до публічної інформації": загальні положення. 

Державна влада та державне управління: співвідношення та 

взаємозв’язок. Конституційні засади побудови структури державної влади в 

Україні. Конституція України про державну владу в Україні. Закон України 

"Про Кабінет Міністрів України": загальні положення. Закон України "Про 

центральні органи виконавчої влади": загальні положення. Закон України 

"Про місцеві державні адміністрації": загальні положення. Закон України 

"Про місцеве самоврядування в Україні": загальні положення. Верховна Рада 

в системі органів державної влади. Конституційні основи діяльності 
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Верховної Ради України. Порядок формування Верховної Ради України. 

Повноваження Верховної Ради України. Структура Верховної Ради України. 

Форми діяльності Верховної Ради України. Організація роботи народних 

депутатів України. Президент України як Глава держави. Повноваження 

Президента України. Порядок обрання Президента України. Президент 

України у системі поділу влади. Рада національної безпеки i оборони 

України, її функції i компетенція. Національний інститут стратегічних 

досліджень, мета його діяльності, завдання, організаційна структура. Кабінет 

Міністрів України як вищий орган виконавчої влади. Структура та порядок 

формування Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів 

України. Центральні органи виконавчої влади: загальна характеристика. 

Міністерство як центральний орган державного управління. Служба як 

центральний орган державного управління. Агентство як центральний орган 

державного управління. Інспекція як центральний орган державного 

управління. Централізація та децентралізація у системі державної влади. 

Місцеві державні адміністрації в системі державної влади. Система місцевих 

державних адміністрацій: загальна характеристика. Правовий статус та 

основні завдання місцевих державних адміністрацій. Повноваження місцевих 

державних адміністрацій. Відносини місцевих державних адміністрацій з 

органами місцевого самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика. Органи 

місцевого самоврядування в Україні на рівні територіальної громади. 

Сільські, селищні, міські ради як органи місцевого самоврядування. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: загальна 

характеристика. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні. 

Функції і повноваження місцевого самоврядування. Гарантії місцевого 

самоврядування. Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб. Представницькі органи місцевого самоврядування: їх 

система і порядок формування. Сільські, селищні, міські голови як посадові 

особи місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення.  
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