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Пояснювальна записка  
 

Програма фахових 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. Іспит є формою визначення рівня готовності 

абітурієнтів, які мають вищу освіту за ступенем «бакалавр», 

«магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». 

Мета фахових 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; 
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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 складається із 40 питань соціогуманітарного змісту. 

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних питання. 

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.  
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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 

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 
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40. Сесія – головна організаційно-правова форма діяльності 

місцевих рад. 
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Критерії оцінювання знань 

 

Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 200-бальною 

шкалою, мінімальний прохідний -100 балів. При цьому 

використовуються такі критерії: 

 

180-200 балів 

абітурієнт дав правильну, вичерпну 

відповідь на поставлене питання, 

продемонстрував глибокі знання 

понятійного апарату і літературних джерел, 

уміння аргументувати власне ставлення до 

відповідних категорій, залежностей, явищ. 

160-179 балів 

абітурієнт у цілому  відповів на поставлене 

запитання, але не зміг переконливо 

аргументувати власну відповідь, помилився 

у використанні понятійного апарату, 

припустив несуттєву помилку у відповіді. 

140-159 балів 
абітурієнт отримує за правильну відповідь з 

двома-трьома суттєвими помилками. 

120-139 балів 

абітурієнт дав неповну відповідь на 

запитання, ухилився від аргументації, 

показав задовільні знання літературних 

джерел. 

100-119 балів 

абітурієнт має неповне знання програмного 

матеріалу, але отримані знання 

відповідають мінімальним критеріям 

оцінювання. 

0-99 балів 

абітурієнт дав неправильну відповідь, 

показав незадовільні знання понятійного 

апарату і спеціальної літератури, ухилився 

від аргументації чи  взагалі не відповів. 
 

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних завдання. 
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