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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 

Програма вступних випробувань зі спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» спеціалізація «Місцеве 

самоврядування» містить загальні питання з курсу підготовки 

студентів в частині фундаментальної та практично-професійної 

підготовки. Вступне випробування є формою визначення рівня 

готовності абітурієнтів, які мають вищу освіту за ступенем 

«бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст». 

Мета вступних випробувань виявлення необхідного рівня 

теоретичних знань, умінь і навичок для здобуття ступеня магістра; 

сприяння ефективності підготовки фахівців, що мають глибокі 

професійні знання, орієнтуються на вирішення різноманітних 

завдань; 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів 

Абітурієнт повинен  знати: основні теорії та підходи щодо 

демократичних традицій на українських землях; історичні етапи 

державотворення України; практику демократичних традицій в 

історії державотворення України; організацію публічного 

управління, прийняття управлінських рішень органами влади та 

управління в історії України; поняття та предмет муніципального 

права, муніципально-правові норми та інститути, муніципально-

правові відносини, їх основні види; загальні теорії місцевого 

самоврядування, основні муніципальні системи зарубіжних країн; 

вміти: висловлювати, обґрунтовувати і відстоювати власну 

позицію стосовно подій та явищ суспільного життя на основі 

ціннісного ставлення до історичного минулого й сучасного 

розвитку державотворення й демократизації; оцінювати 

ефективність діючих форм і методів публічного управління за 

результатами аналізу вітчизняного досвіду, використовуючи 

методи порівняльного та системного аналізу; 

Характеристика змісту програми 

Програма вступних випробувань базується  на освітньо-

кваліфікаційний програмі підготовки бакалавра зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма 
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«Місцеве самоврядування» та одночасно відповідає вимогам до 

студентів рівня підготовки «Магістр», визначених у галузевих 

стандартах вищої освіти даних освітньо-кваліфікаційних рівнів.  

Порядок проведення  вступних випробувань визначається 

Положенням про приймальну комісію ПУЕТ та Положенням про 

предметні екзаменаційні та атестаційні комісії з проведення 

вступних випробувань. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Основні етапи державотворення на українських землях 

2. Загальна характеристика муніципального права 

3. Основні теорії місцевого самоврядування 

4. Система місцевого самоврядування у зарубіжних країнах 

5. Конституція України про місцеве самоврядування 

6. Основні етапи становлення місцевого самоврядування на 

українських землях 

7. Магдебурзьке право 

8. Українська козацька держава 

9. Історичні етапи розвитку місцевого самоврядування в 

Україні.  

10. Місцеве самоврядування в Україні до 1917 р.  

11. Місцеве самоврядування в конституційних актах України 

періоду 1917-1920 рр.  

12. Місцеве управління в Україні за радянських часів.  

13. Відродження та розвиток місцевого самоврядування після 

проголошення незалежності України.  

14. Роль Європейської хартії місцевого самоврядування у 

становленні правових основ місцевого самоврядування в Україні.  

15. Загальна характеристика місцевого самоврядування: 

поняття, принципи та функції.  

16. Місцеві органи виконавчої влади 

17. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні. 

18. Комунальна власність: поняття і суть 

19. Місцеві бюджети 
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20. Територіальна основа місцевого самоврядування в Україні. 

21. Поняття територіальної громади. 

22. Добровільне об’єднання територіальних громад. 

23. Форми безпосередньої участі громадян у вирішенні питань 

місцевого значення.  

24. Місцеві ініціативи. 

25. Громадські слухання. 

26. Місцеві ради як представницькі органи місцевого 

самоврядування. 

27. Місцеві вибори 

28. Поняття компетенції органів місцевого самоврядування 

29. Депутат місцевої ради - представник інтересів 

територіальної громади. 

30. Повноваження сільських, селищних, міських голів. 

31. Поняття виконавчого органу сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради. 

32. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування. 

33. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

34. Новітня історія місцевого самоврядування України.  

35. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в 

Україні. 

36. Система державних органів виконавчої влади. 

37. Місцеві податки. 

38. Особливості місцевого самоврядування у Києві та містах з 

районним поділом..   

39. Органи самоорганізації населення 

40. Сесія – головна організаційно-правова форма діяльності 

місцевих рад. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Вступне випробування передбачає виконання тестових 

завдань, які об’єктивно визначають рівень підготовки вступників.  

Тестова перевірка знань охоплює систему базових тестових 

завдань, закритої форми та запропонованими відповідями . 

Тестові завдання складаються  з двох компонентів:  

- Запитальної (змістовної частини) 

- П’ять відповідей. 

Тести є складовою частиною вступного випробування 

вступників. Оцінювання здійснюється за шкалою від 100 до 200 

балів. 

Таблиця відповідності тестових балів, отриманих за 

виконання завдань вступного випробування під час вступу на 

навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за 

освітньою програмою «Місцеве самоврядування»  

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

Тестовий бал Бал за шкалою 

100-200 

Тестовий бал Бал за шкалою 

100-200 

1 100 18 151 

2 108 19 152 

3 115 20 153 

4 120 21 155 

5 125 22 157 

6 129 23 159 

7 132 24 162 

8 135 25 165 

9 138 26 168 

10 140 27 171 

11 142 28 175 

12 144 29 179 

13 146 30 183 

14 147 31 188 

15 148 32 194 

16 149 33 200 

17 150   
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Для кожного вступника передбачається 33 тестових завдань. 

На кожному завданню передбачається 5 варіантів відповіді, з яких 

вступник може набрати за виконання тестових завдань становить 

200 балів. 

Приймальна комісія допускає до участі у конкурентному 

відборі для вступу на навчання, які при складанні вступного 

випробування отримали не менше 100 балів. 

Тривалість вступного випробування – 1 година.  

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні : навч. 

посібник / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. 

Підмогильний – К. : Атіка, 2000. – 304 с.  

2. Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове 

забезпечення в Україні / Т. Г. Бондарук ; НАН України, Ін-т 

економіки та прогнозування. – К., 2009. – 607 с.  

3. Ворона П. В. Місцеве самоврядування і політичні партії в 

Україні : монографія / П. В. Ворона ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – 

Харків : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 183 с. 

4. Демиденко В. О. Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні (у схемах) : посібник / В. О. 

Демиденко. – К. : КНТ, 2007. – 440 с. 

5. Козюра І. В. Історія та теорія  місцевого самоврядування: 

Навч. посібник / О.М. Руденко., І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, 

З.Г. Марчасова. – К.: Кондор, 2016. – 226 с. 

6. Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 

254к/96-вр : за станом на 04 лют. 2011 р. [Електронний 

ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-

%E2%F0&p=130735937 6863318. – Назва з екрану. 



9 

 

7. Лазор О. Я. Місцеве самоврядування: вітчизняний та 

зарубіжний досвід : навч. посібник / О. Я. Лазор. – Львів : 

Ліга-Прес, 2002. – 464 с.  

8. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів : закон України від 10.07.2010 № 2487-VI : зі 

змін. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – 

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-

bin/laws/main.cgi? nreg=2487-17&p=1309816397858973. – 

Назва з екрану.  

9. Про добровільне об’єднання територіальних громад : закон 

України від 05.02.2015 № 157-VIII: зі змін. [Електронний 

ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov. – Назва з екрану.  

10. Про засади державної регіональної політики : закон 

України від 05.02.2015 № 158-VIII: зі змін. [Електронний 

ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov. – Назва з екрану.  

 

 

 

 

 


	Зав. кафедрою _____  Костишина Т.А.
	Зміст


