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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Освітньою програмою підготовки магістра спеціальності 281 

''Публічне управління та адміністрування'' освітньої програми 

«Публічне адміністрування» передбачається вступне випробування 

для вступників – випускників закладів вищої освіти, які здобули 
освіту за ступенем бакалавра / спеціаліста / магістра. 

Перелік питань для проведення фахового випробування 

базується на навчальному матеріалі фундаментальних дисциплін. 
Мета фахових вступних випробувань. Вступ на навчання за 

ступенем магістра полягає у визначенні рівня підготовленості 

вступників, які бажають навчатися у Полтавському університеті 
економіки і торгівлі за спеціальністю 281 ''Публічне управління та 

адміністрування'' освітньої програми «Публічне адміністрування» 

ступеня магістра. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для 
успішного засвоєння освітньої програми ступеня магістра абітурієнти 

повинні мати базову освіту та здібності до оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками в галузі гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки та профільних наук. 

Характеристика змісту програми. Програма вступного 

випробування спирається на освітньо-професійну програму 
підготовки бакалавра / спеціаліста / магістра зі спеціальності та 

одночасно відображає вимоги до студентів освітнього ступеня 

магістра, визначених у галузевих стандартах вищої освіти даних 

ступенів. 
Порядок проведення вступних випробувань визначається 

Положенням про приймальну комісію ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» та Положенням про 
предметні екзаменаційні та фахові атестаційні комісії з проведення 

вступних випробувань.  
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 
Питання з дисципліни «Адміністративне право» 

 
1. Поняття та сутність публічного права. Місце 

адміністративного права в системі галузей публічного права. 
2. Поняття, предмет і метод адміністративного права. Система 

адміністративного права. 
3. Принципи в адміністративному праві. Принцип верховенства 

права  
4. Поняття, система та види джерел адміністративного права. 

Формалізовані національні джерела адміністративного права.  
5. Поняття і види суб’єктів адміністративного права. 

Правоздатність та дієздатність суб’єктів адміністративного права. 
6. Громадяни як суб’єкти адміністративного права та їх 

адміністративно-правовий статус. 
7. Права та обов’язки громадян у сфері публічного адміністрування. 

Право громадян на звернення. 
8. Іноземці, особи без громадянства та їх адміністративно-

правовий статус. 
9. Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту. 
10. Поняття і види громадських об’єднань. Принципи та умови 

створення і діяльності громадських об’єднань. Припинення діяльності 
громадських об’єднань. 

11. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. 
Відповідальність за порушення законодавства про громадські 
об’єднання. 

12. Поняття політичних партій. Принципи та умови створення і 
діяльності політичних партій. Припинення діяльності політичних 
партій.  

13. Адміністративно-правовий статус політичних партій. 
Відповідальність за порушення законодавства про політичні партії. 

14. Президент України як суб’єкт адміністративного права.  
Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що 
створюються Президентом України для здійснення своїх 
повноважень.  

15. Поняття, система органів виконавчої влади та їх види. Кабінет 
Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади. 

16. Центральні органи виконавчої влади та їх види. 
17. Місцеві органи виконавчої влади. Відносини місцевих органів 

виконавчої влади з органами місцевого самоврядування. 
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18. Місцеві (територіальні) органи центральних органів 
виконавчої влади та їх адміністративно-правовий статус. 

19. Військово-цивільні адміністрації. Підстави формування, 
функції та повноваження військово-цивільних адміністрацій. 

20. Органи влади Автономної Республіки Крим як суб’єкти 
адміністративного права. 

21. Місцеве самоврядування: поняття, принципи, система органів. 
22. Поняття, сутнісні ознаки публічної служби та її види. 
23. Обмеження щодо діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також 
осіб, які прирівнюються до них для цілей Закону України «Про 
запобігання корупції».  

24. Обмеження щодо використання особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
службових повноважень чи свого становища та пов’язаних з цим 
можливостей. 

25. Обмеження щодо одержання особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
подарунків. Запобігання одержанню цими особами, прирівняними до 
них особами, неправомірної вигоди або подарунка та поводження з 
ними. 

26. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності. Заборони щодо сумісництва осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

27. Обмеження спільної роботи близьких осіб, що застосовуються 
до осіб, які предендують на зайняття посад, що передбачають 
виконання функцій держави або місцевого .самоврядування. 

28. Обмеження щодо діяльності осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після 

припинення перебквання на посадах, що передбачають виконання 
цих функцій. 

29. Поняття конфлікту іінтересів. Потенційний конфлікт інтересів. 
Реальний конфлікт інтересів. Запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів. 

30. Вимоги до поведінки осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави і місцевого самоврядування. Загальні правила 
етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування.  

31. Поняття, види та завдання фінансового контролю за діяністю 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави.  

32. Електронне декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань 
фінансового характеру.. 

33. Поняття, ознаки державної служби та її завдання. Принципи 
державної служби. 
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34. Посада державної служби. Класифікація посад державної 
служби. 

35. Права та обов’язки державних службовців. 
36. Проходження державної служби. 
37. Відповідальність державних службовців. 
38. Поняття служби в органах місцевого самоврядування та її 

завдання. Принципи служби в органах місцевого самоврядування. 
39. Посадові особи місцевого самоврядування та їх 

адміністративно-правовий статус. 
40. Класифікація категорій посад в органах місцевого 

самоврядування. Ранги посадових осіб органів місцевого 
самоврядування. 

41. Порядок прийняття на службу в органи місцевого 
самоврядування. Підстави припинення служби в органах місцевого 
самоврядування.  

42. Адміністративний розсуд та його види. Вимоги до 
застосування адміністративного розсуду. 

43. Нормативні акти, їх ознаки та види. Вимоги до нормативних 
актів та наслідки недотримання таких вимог.  

44.  Адміністративні акти, їх ознаки та види.  
45. Порядок (процедура) прийняття адміністративних актів. 

Чинність адміністративного акта. Припинення дії адміністративного 
акта. Нікчемний адміністративний акт. 

46. Поняття, ознаки адміністративного договору. Передумови та 
підстави укладення адміністративного договору. 

47. Поняття та ознаки адміністративного примусу. 
48. Підстави застосування та види адміністративно-примусових 

заходів. 
49. Поняття, ознаки адміністративних послуг та їх види.  
50.  Суб’єкти звернення та суб’єкти надання адміністративних 

послуг. 
51.  Електронні адміністративні послуги.  
52. Центри надання адміністративних послуг. 
53. Поняття, сутність та ознаки адміністративної відповідальності. 

Підстави адміністративної відповідальності. 
54. Законодавчі акти, що регулюють відносини адміністративної 

відповідальності.  
55. Відмежування адміністративної відповідальності від інших 

видів юридичної відповідальності. 
56.  Принципи адміністративної відповідальності. 
57. Адміністративна відповідальність юридичних осіб та її 

особливості. 
58. Адміністративне правопорушення (проступок) і його склад. 
59. Система та види адміністративних стягнень. 
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60. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної 
відповідальності. 

 
Питання з дисципліни «Міжнародне публічне право» 

1. Поняття, юридична природа, сфера дії та функції сучасного 
міжнародного публічного права, походження терміну “міжнародне 
право”. 

2. Наукові періодизації історії міжнародного публічного права та 
теорії виникнення міжнародного публічного права. 

3. Особливості стародавнього міжнародного права, міжнародне 
право періоду Середньовіччя та класичне міжнародне право. 

4. Теорії співвідношення міжнародного публічного права та 
національного права, дія міжнародного права в національному праві. 

5. Система й структура міжнародного публічного права. 
6. Поняття, критерії відокремлення та види галузей і інститутів 

міжнародного публічного права. 
7. Сутність явища фрагментації міжнародного публічного права. 
8. Поняття, види, ієрархія та характерні риси норм міжнародного 

публічного права. Кодифікація норм міжнародного публічного права. 
9. Поняття та види джерел міжнародного публічного права. 

Стаття 38 Статуту Міжнародного Суду ООН (Організації Об’єднаних 
Націй). 

10. Міжнародний договір та міжнародний звичай. 
11. Загальні принципи права як джерело міжнародного публічного 

права. 
12. Рішення міжнародних організацій та міжнародних судових 

органів як джерела міжнародного публічного права. 
13. Допоміжні засоби для визначення норм міжнародного 

публічного права. 
14. Односторонні акти держав як джерело міжнародного 

публічного права. 
15. Суб’єкти міжнародного публічного права: поняття, 

класифікація. Поняття та зміст інституту міжнародної 
правосуб’єктності. 

16. Держава як суб’єкт міжнародного публічного права, 
міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій. 

17. Міжнародна правосуб’єктність фізичних осіб. 
18. Визнання у міжнародному публічному праві: поняття, 

юридична природа, форми, типи та засоби. 
19. Визнання нових держав та урядів, інші види визнання у 

міжнародному публічному праві. 
20. Поняття, підстави та об’єкт дії норм правонаступництва у 

міжнародному публічному праві. 
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21. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів, 
державної власності, архівів та боргів. Припинення існування СРСР та 
правонаступництво України. 

22. Поняття та функції основних принципів міжнародного 
публічного права, їх природа та ознаки. 

23. Класифікація та зміст основних принципів міжнародного 
публічного права. 

24. Реалізація норм міжнародного публічного права, міжнародний 
правотворчий процес, його принципи та суб’єкти. 

25. Поняття, форми, способи та механізм реалізації норм 
міжнародного публічного права. 

26. Поняття, юридична природа та підстави для виникнення 
відповідальності за міжнародним публічним правом. 

27. Протиправні діяння в міжнародному публічному праві та їх 
класифікація. 

28. Суб’єкти та обставини, що звільняють від відповідальності в 
міжнародному публічному праві.  

29. Види та форми відповідальності в міжнародному публічному 
праві.  

30. Міжнародно-правові зобов’язання erga omnes.  
31. Поняття, підстави, умови правомірності та механізм 

застосування санкцій та контрзаходів за міжнародним публічним 
правом. Санкції щодо РФ та персональні обмежувальні заходи. 

32. Естопель у міжнародному публічному праві. 
33. Підходи до кваліфікації Меморандуму про гарантії безпеки у 

зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї 1994 р. (Будапештський меморандум) та її юридичні 
наслідки. 

34. Питання громадянства в міжнародному публічному праві: 
правовий статус іноземців, апатридів, біпатридів, біженців, та право 
притулку. 

35. Поняття та види територій у міжнародному публічному праві, 
склад та підстави зміни державної території. Державні кордони. 
Територіальні спори та претензії. 

36. Правові режими Антарктики та Арктики. 
37. Поняття, джерела та принципи права міжнародних договорів, 

сторони міжнародного договору. 
38. Укладення, дія, дійсність, тлумачення та припинення 

міжнародного договору. 
39. Поняття, джерела, принципи та система права зовнішніх 

зносин. Органи зовнішніх зносин держави. 
40. Дипломатичне право, консульське право, право спеціальних 

місій, дипломатичне право міжнародних організацій. 
41. Привілеї та імунітети у праві зовнішніх зносин.  
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42. Поняття, джерела та принципи права міжнародних організацій. 
43. Поняття, ознаки та класифікація міжнародних міждержавних 

організацій. ООН (Організація Об’єднаних Націй), регіональні 
міжнародні організації та міжнародні неурядові організації. 

44. Поняття, джерела, принципи та система міжнародного 
гуманітарного права. 

45. Кваліфікація збройних конфліктів, в тому числі конфлікту на 
території України. Учасники збройного конфлікту. 

46. Захист жертв війни за міжнародним правом. Засоби та методи 
ведення війни. 

47. Поняття, джерела та принципи міжнародного кримінального 
права. 

48. Міжнародні злочини, індивідуальна кримінальна 
відповідальність за міжнародним правом та міжнародний 
кримінальний процес. 

49. Форми та напрямки міжнародного співробітництва держав у 
боротьбі зі злочинністю, правова допомога та екстрадиція.  

50. Поняття, джерела та принципи міжнародного морського права. 
Класифікація та юридичний статус морських просторів. 

51. Поняття та джерела міжнародного повітряного та 
міжнародного космічного права.  

52. Поняття, джерела, принципи та система міжнародного 
економічного права. Міжнародні економічні організації. Право СОТ 
(Світової організації торгівлі). 

53. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій за 
міжнародним правом. 

54. Юрисдикційні імунітети держав та їх власності. 
55. Поняття, джерела, принципи та інституційний механізм 

міжнародного екологічного права. 
56. Поняття, джерела та принципи права мирного вирішення 

міжнародних спорів. 
57. Поняття міжнародного спору та класифікація мирних засобів 

вирішення міжнародних спорів.  
58. Міжнародний Суд ООН (Організації Об’єднаних Націй). 

Регіональні й спеціальні міжнародні судові установи. Міжнародні 
арбітражні (третейські) суди. 

59. Поняття, джерела та принципи права міжнародної безпеки. 
60. Колективна безпека та миротворча діяльність, невоєнні 

аспекти міжнародної безпеки. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 
Вступне випробування передбачає виконання тестових завдань, які 

об’єктивно визначають рівень підготовки вступників. 
Тестова перевірка знань охоплює систему базових тестових завдань 

закритої форми із запропонованими відповідями. 

Тести є складовою частиною вступного випробування вступників. 

Оцінювання здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. 
Таблиця переведення тестових балів фахового іспиту до шкали 

100-200 

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   

Для кожного вступника передбачається 33 тестових завдання.  
Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за 

виконання тестових завдань становить 200 балів. 
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