
 



ВСТУП 
 

         Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітнього 
ступеня «бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» освітньої програми «Публічне управління та  
адміністрування» підготовлена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра.  

Вступне фахове випробування складається з тестової перевірки якості 
знань отриманих абітурієнтами на основі здобутого освітнього ступеня / 
освітньо-кваліфікаційного рівня.  

         Вступне фахове випробування проводиться з метою виявлення 
рівня підготовки вступника, визначення ступеня володіння професійними 
знаннями для подальшого опанування освітнього ступеня «бакалавр» 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої 
програми «Публічне управління та адміністрування». 

         До складу програми вступних фахових випробувань увійшла 
тематика програм нормативних дисциплін. 

         Основний зміст складається з трьох дисциплін: 
         1. Теорія держави і права. 
         2. Економічна теорія. 
         3. Адміністративне право. 
Програма вступних випробувань складається з наступних розділів: 
1. Вступ. 
2. Основний зміст. 
3. Критерії оцінювання знань вступників. 
4. Список рекомендованих джерел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Основний зміст  
 

Розділ 1. Теорія держави та права 
Предмет теорії держави та права і її роль в оволодінні юридичними 

знаннями. Методологічне значення теорії держави та права. Загальнонаукові, 
спеціально наукові і приватно наукові методи дослідження державно-
правових явищ. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки про 
державу та право (енциклопедія права, філософія права, загальна теорія 
держави та права). Загальнотеоретична юридична наука в Україні. Значення 
вивчення теорії держави та права для підготовки співробітників органів 
внутрішніх справ. Система учбового курсу теорії держави та права. 

Розуміння держави в історії державно-правової думки. Поняття 
держави, її соціальна цінність. Походження держави. Загальне і особливе в 
походженні держави. Ознаки, що відрізняють державу від самоуправління в 
первіснообщинному суспільстві. Розвиток держави, її історичні типи. 
Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій суспільства. Правова 
держава та її основні ознаки. Правова держава і громадянське суспільство. 

Політична система суспільства, її основні функції та елементи. 
Політична діяльність як основний системно утворюючий фактор в політичній 
системі суспільства. Політична система України. Місце і роль держави в 
політичній системі. Політична і державна влада. Форми взаємодії держави з 
іншими суб’єктами політичної системи. Суверенітет держави і його зв’язок з 
суверенітетом народу і національним суверенітетом. Особливості положення 
держави в політичній системі України. 

Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її сутністю. 
Форма правління. Монархічна та республіканська форма правління. Їх види і 
основні риси. Поняття і види форм державного устрою. Унітарна держава, 
федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки і особливості. Роль 
економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми 
державного устрою. Поняття державно-правового режиму. Його 
співвідношення з формою правління, формою державного устрою. Види 
державно-правових режимів. Особливості елементів форм Української 
держави. Поняття функцій держави. Взаємозв’язок і взаємозалежність 
функцій держави, їх розвиток на різних етапах розвитку держави. 
Класифікація функцій держави. Внутрішні функції держави. Економічні 
функції і особливості їх здійснення в умовах ринкової економіки. 
Становлення і збагачення функцій соціального обслуговування. Екологічна 
функція. Розвиток функцій захисту правопорядку, охорони власності, прав і 
свобод громадян. Зовнішні функції держави, їх розвиток у сучасному світі. 
Основні і неосновні функції. Постійні і тимчасові функції держави. Форми і 
методи здійснення функцій держави. Поняття механізму держави. Механізм 
держави як система державних організацій. Державні організації: поняття, 
основні ознаки, види. Поняття державного апарату, його співвідношення з 
механізмом держави. Принцип розподілу влад і структура державного 
апарату. Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, 



основи організації і взаємодії. Вимоги до державного апарату в умовах 
демократичної правової держави. Органи внутрішніх справ у механізмі 
держави та їх роль у здійсненні державних функцій.  

Розуміння права в історії державно-правової думки. Поняття права, 
його соціальна цінність. Право як нормативний регулятор суспільних 
відносин. Історичні типи права. Функції права. Спеціально-юридичні функції 
права. Право і управління. Правові форми діяльності держави. Право і 
державний примус. 

Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність визначень права. 
Об'єктивне право. Сутність, зміст, структура і соціальна цінність 
об’єктивного права. Право і закон. Принципи права: загально правові, 
міжгалузеві, галузеві, принципи інститутів права, їх характеристика. 
Структура та форми права. 

Поняття системи права, її об'єктивна обумовленість і головні 
властивості. Системність як особлива властивість права. Норма права, 
правовий інститут, підгалузь права, галузь права, правовий комплекс як 
основні структурні елементи системи права; їх характеристика. Основи і 
принципи побудови і функціонування системи права. Предмет і метод 
правового регулювання як основи розподілу права на галузі і інститути 
права. Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з системою 
права. Система законодавства України. Систематизація нормативних актів. 
Кодифікація і інкорпорація.  

Поняття соціальних норм. Види соціальних норм і їх особливості. 
Поняття норми права. Норма права як елемент права. Норма права як 
загальнообов’язковий стандарт поведінки. Норма права і стаття нормативно-
правового акту. Види, структура і ефективність норм права. Співвідношення 
і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами. 

Поняття правоутворення. Правотворчість як особлива форма 
соціального управління. Суб'єкти, принципи і стадії правотворчості. 
Правотворчість і юридична техніка. Поняття і види форм (джерел) права, їх 
особливості. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права. 
Види нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, 
просторі та по колу осіб. 

Поняття, форми реалізації норм права. Методи забезпечення реалізації 
норм права. Виконання як форма реалізації норм права. Використання як 
форма реалізації норм права. Дотримання як форма реалізації норм права. 
Соціальний і правовий зміст реалізації норм права.  

Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації. 
Суб’єкти і стадії застосування норм права. Вимоги правильного застосування 
норм права. Акти застосування норм права. Прогалини в законодавстві і 
шляхи їх усунення. Аналогія права і аналогія закону. Юридичні колізії та 
шляхи їх вирішення. Вимоги правильного застосування норм права. Акти 
застосування норм права. 



Поняття, необхідність і цілі тлумачення нормативно-правових актів. 
Види і способи тлумачення норм права. Акти тлумачення норм прав, поняття 
і класифікація. Тлумачення правових норм в правозастосовчій діяльності.  

Поняття і основні риси правових відносин. Види правовідносин і 
критерії їх класифікації. Склад і зміст правовідносин. Поняття і види 
суб'єктів правовідносин. Правосуб'єктність: правоздатність, дієздатність, 
деліктоздатність. Поняття та види суб'єктів правовідносин. Поняття та види 
об'єктів правовідносин. Юридичні факти: поняття і класифікація.  

Соціальна поведінка і її види. Нормативна поведінка. Право і 
поведінка. Правова поведінка: поняття, ознаки, структура. Види і 
співвідношення з іншими видами соціальної поведінки. Поняття і ознаки 
правомірної поведінки. Правові наслідки правомірної поведінки. 
Стимулювання і заохочення правомірної поведінки, засоби її охорони і 
захисту. Правопорушення: поняття і ознаки. Види правопорушень.  

Право. Правосвідомість і духовне життя суспільства. Структура 
правосвідомості. Джерела формування правосвідомості. Правова ідеологія і 
правова психологія, їх співвідношення. Види правової свідомості. Правова 
культура. Структура та види правової культури. Професійна правосвідомість 
та правова культура юристів. 

Юридична відповідальність: поняття, ознаки. Види юридичної 
відповідальності. Перспективна юридична відповідальність. Ретроспективна 
юридична відповідальність. Підстави притягнення та звільнення від 
юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. Принципи 
юридичної відповідальності і їх характеристика. Поняття дисципліни і її 
види. Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і співвідношення. 

Державна дисципліна: поняття і форми виявлення (трудова, планова, 
фінансова, виробнича і т.п. дисципліна). Поняття законності і її зміст. 
Принципи законності. Нормативно-правова основа законності. Гарантії 
законності. Законність як конституційний принцип. Поняття і форми 
правового впливу на суспільні відносини. Правове регулювання: поняття, 
предмет, метод, межі. Стадії процесу правового регулювання. Типи 
правового регулювання. Механізм правового регулювання: поняття, основні 
елементи, їх зв'язок і взаємодія. Ефективність механізму правового 
регулювання. Людина, особа, громадянин. Поняття і основні елементи 
правового статусу особи. Принципи правового статусу людини і 
громадянина. Концепції правового статусу. Види прав і свобод людини і 
громадянина. Поняття прав і свобод, обов’язків людини і громадянина. 
Правова система. Співвідношення правової системи і системи права. 
Статичні елементи правової системи. Динамічні елементи правової системи. 
Юридична практика в правовій системі. Правова система України та 
перспективи її розвитку. 

Порівняльне правознавство як наука. Різноманітність сучасних 
правових систем: поняття та види. Романо-німецька правова сім’я і її 
особливості. Структура і джерела англосаксонського права. Мусульманське 
право. Інші правові системи. 



Розділ 2. Економічна теорія 
 
Зародження економічних знань. Становлення і основні етапи розвитку 

економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної 
теорії. Розвиток економічної думки в Україні. Предмет економічної теорії і 
його тлумачення різними школами. Економічне мислення, його види та роль 
у розумінні економічного життя суспільства. Економічні закони, принципи і 
категорії. Система економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, 
механізму дії та використання економічних законів. Методи пізнання 
економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні методи наукового 
пізнання та їх використання. Функції економічної теорії. Місце економічної 
теорії в системі економічних наук.  

Економічні потреби та інтереси, їх сутність та види. Економічний закон 
зростання потреб. Економічні потреби та інтереси - рушійна сила соціально-
економічного розвитку. Формаційний та цивілізаційний підходи до 
періодизації суспільного розвитку. Економічна система, її сутність, цілі та 
основні структурні елементи. Типи економічних систем та їх еволюція. 
Власність як економічна категорія. Місце і роль власності в економічній 
системі. Суб'єкти та об'єкти власності. Власність та право власності. Види і 
форми власності та форми господарювання. Плюралізм форм власності в 
сучасній ринковій економіці. Новітні тенденції у розвитку відносин власності 
у світі та в Україні. Людина в економічній системі як виробник, суб'єкт 
виробничих відносин, споживач та кінцева мета суспільного виробництва. 
Виробництво як основа життя та розвитку суспільства. Зміст і структура 
суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво, їх 
сутність і взаємозв'язок. Основні фактори суспільного виробництва та їх 
взаємозв'язок.  

Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне, їх 
суть та основні риси. Умови виникнення товарного виробництва. Проста і 
розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності. 
Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в 
економічному розвитку суспільства. 

Економічні та неекономічні блага. їх властивості та класифікація. 
Товар – елементарна форма товарного господарства. Відмінність товару від 
продукту. Властивості товару: споживча вартість і вартість. Альтернативні 
теорії формування вартості товарів і послуг. Цінність товару. Корисність 
товару, її вимір. Закон спадної корисності. Закон вартості, його сутність, 
функції та еволюція. 

Гроші як субстанціональна категорія ринкового господарства. 
Концепції виникнення та суті грошей. Специфіка вартості грошей. Функції 
грошей та їх еволюція. Грошовий обіг та його закони. Створення грошової 
системи в Україні. Суть валютного ринку, його види і функції. 
Конвертованість грошей, умови і механізм її здійснення. Валютні курси. 
Суть, причини та види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. 
Антиінфляційна державна політика. 



Інституціональні основи становлення і функціонування ринкової 
економіки. Сутність ринку і альтернативні теорії його визначення. Попит і 
пропозиція як елементи ринку. Взаємодія попиту і пропозиції з ціною. 
Еластичність попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції. 

Сучасні національні моделі ринкової економіки. Особливості ринкових 
відносин в Україні. Підприємство як суб'єкт ринку. Цілі та функції 
підприємства. Організаційні та правові форми підприємства та їх 
класифікація. Посередники на ринку. Держава як суб'єкт ринкового 
господарства. Цілі, функції та механізми впливу держави на ринкову 
економіку. 

Конкуренція і монополізм як основоположні атрибути ринкової 
економіки. Суть конкуренції, умови її виникнення та розвитку. Закон 
конкуренції та механізм його дії. Функції конкуренції. Переваги і недоліки 
конкурентного механізму. 

Монополізація економіки: причини, форми, наслідки. Концентрація та 
централізація капіталу як умови виникнення монополії. Критерії та межі 
монополізації економіки. Форми монополістичних об'єднань. Негативні 
наслідки монополізації економіки. Антимонопольна політика і 
антимонопольне законодавство.  

Структура авансованого капіталу. Капітал і витрати виробництва. 
Концепції витрат виробництва. Види витрат виробництва та особливості їх 
динаміки. Прибуток (дохід) на капітал і фактори, що його визначають. Маса і 
норма прибутку. Економічна роль прибутку. 

Сфера обігу в ринковій економіці. Сутність, функції та місце сфери 
обігу у ринковій економіці. Сфера обігу як сфера функціонування товарного 
та грошового обігу торговельної та торговельно-посередницької діяльності, 
вантажного транспорту, торговельно-мінових та кредитних відносин, 
торговельного та позичкового капіталу. 

Сучасні форми торговельного підприємництва. Оптова та роздрібна 
торгівля. Перспективи розвитку роздрібної торгівлі. Товарна біржа.  

Сутність, види та джерела формування доходів. Види доходу. Сутність 
та механізм розподілу доходів. Функціональний та персональний розподіл 
доходів. Форми розподілу доходів за трудові результати та економічну 
діяльність. 

Заробітна плата як ціна товару «робоча сила» та форма розподілу за 
результатами праці. Функції заробітної плати. Форми та системи заробітної 
плати. Почасова та відрядна (поштучна) заробітна плата. Тарифна система 
заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата. Організація 
заробітної плати в умовах ринкової економіки. Мінімальна заробітна плата.  

Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя 
населення. Прожитковий мінімум. Бідність і процеси маргіналізації 
населення. Еволюція соціальної структури суспільства. 

Необхідність та сутність системи соціального захисту населення. 
Основні елементи механізму соціального захисту. Державне регулювання 



розподілу доходів. Роль держави у забезпеченні соціального захисту в 
умовах переходу до ринкової економіки. 

Зайнятість: сутність і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, 
неповна зайнятість та рівень безробіття. Види і форми безробіття. Фактори, 
що обумовлюють безробіття. Цілі, принципи та механізм державного 
регулювання зайнятості. 

Науково-технічна революція і розвиток агропромислової індустрії. 
АПК: функції і структура. Реформування аграрних відносин, відносин 
власності на землю в Україні. Державна політика регулювання та підтримка 
сільськогосподарського виробництва. 

Взаємозв'язок економічної теорії та економічної політики. Еволюція 
економічних поглядів та роль держави в економіці. Необхідність і межі 
державного регулювання ринкової економіки. Держава як суб'єкт 
економічної системи. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх 
еволюція. Кейнсіанська і неокласична моделі регулювання економіки. 
Співвідношення державного і ринкового механізмів регулювання 
національної економіки. 

Економічні функції держави. Місце і роль держави в командній 
економіці. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. Суть і 
методи антимонопольної політики держави. Форми, методи та інструменти 
державного регулювання економіки. Правові, економічні та адміністративні 
методи. Прямі та непрямі методи. Економічне зростання: сутність, типи і 
фактори. Основні моделі економічного зростання. 

Глобалізація як новий стан розвитку інтеграційних процесів у світовій 
економіці. Економічні основи й передумови глобальних проблем людства. 
Класифікація глобальних проблем. Необхідність і форми співробітництва у 
вирішенні глобальних економічних проблем. 

 
Розділ 3. Адміністративне право  

 
Публічне адміністрування як одна з форм реалізації публічної влади. 

Види публічного адміністрування (забезпечувальне, сприяльне, втручальне). 
Суб’єкти публічного адміністрування. Публічний інтерес. Критерії 
відмежування публічного інтересу від приватного інтересу. Адміністративне 
право як складова публічного права. Призначення   адміністративного  права.  
Відносини,  що  складають  предмет  адміністративного  права. 
Відмежування адміністративного права від цивільного права. Система 
адміністративного права. Загальне  адміністративне  право  та  його  
структура  (принципи  адміністративного  права,  суб’єктивні публічні  права,  
суб’єкти  публічного  адміністрування,  інструменти  публічного  
адміністрування, адміністративні процедури, адміністративні послуги, 
позасудовий захист прав приватної особи). 

Особливе адміністративне право та його структура (службове право, 
адміністративне деліктне право, муніципальне, поліцейське, фінансове, 
міграційне, містобудівне та ін.). 



Поняття та значення принципів адміністративного права. Поняття 
принципів адміністративного права. Значення  принципів  адміністративного  
права (системоутворювальне значення,  вплив  на нормотворчу діяльність, 
значення для адміністративної та судової практики). Принцип верховенства 
права (правовладдя) в адміністративному праві. Значення принципу 
верховенства права (правовладдя) для регулювання адміністративних 
правовідносинах. Складові верховенства права (законність / юридична 
визначеність; запобігання зловживанню / надужиттю повноваженнями; 
рівність перед законом і недискримінація; доступ до правосуддя). Принципи 
належного врядування. Значення принципів належного врядування для 
регулювання адміністративних правовідносин. Принципи належного 
врядування (забезпечення участі  в ухваленні  рішень та належне реагування,  
відкритість і прозорість, доброчесність і етична поведінка, ефективність, 
компетентність і спроможність, інноваційність та відкритість до змін, 
сталість і довгострокова орієнтованість, грамотне фінансове управління, 
поважання прав людини та культурної різноманітності, забезпечення 
соціальної згуртованості, підзвітність). 

Суть та види джерел адміністративного права. Поняття джерел 
адміністративного права. Значення джерел адміністративного права. Система 
джерел адміністративного права. Національні джерела адміністративного 
права Конституція України як основа побудови системи джерел 
адміністративного права. Законодавчі акти як джерела адміністративного 
права. Підзаконні нормативні акти як джерела адміністративного права. 
Міжнародні джерела адміністративного права. Міжнародні  договори  як  
джерела  адміністративного  права  (Міжнародний  пакт  про  громадянські  й 
політичні права, Конвенція про захист прав людини та основоположних 
свобод та ін.). Юридичні  акти  Європейського  Союзу як  джерела  
адміністративного  права в контексті  правотворчої  діяльності. «М’яке 
право» у системі джерел адміністративного права. Рішення судових органів у 
системі джерел адміністративного права. Практика Європейського суду з 
прав людини як джерело адміністративного права. Рішення Конституційного 
Суду України в системі джерел адміністративного права. Рішення 
Верховного Суду як квазіджерело адміністративного права. Неформалізовані 
квазіджерела адміністративного права. Поняття,  значення  та  види  
неформалізованих  квазіджерел  адміністративного  права  (норми  моралі, 
адміністративна практика та юридична доктрина). Юридична сила 
формалізованих джерел адміністративного права. Поняття  та  значення  
юридичної  сили  формалізованих  джерел  адміністративного  права.  
Система формалізованих джерел адміністративного права за їх юридичною 
силою. Правила вирішення конкуренції норм, закріплених у формалізованих 
джерелах адміністративного права. 

Поняття та система суб’єктів публічного адміністрування. Поняття  
«суб’єкт публічного  адміністрування»  (адміністративний орган).  Ознаки  
суб’єкта публічного адміністрування. Групи суб’єктів публічного 
адміністрування (органи державної влади, державні органи, які не належать 



до жодної з  гілок державної  влади;  державні  фонди та установи;  органи  
влади  автономного (Автономної Республіки Крим); суб’єкти місцевого 
самоврядування; суб’єкти, яким делеговано окремі повноваження публічного 
адміністрування). Компетенція суб’єкта публічного адміністрування. 
Компетенція суб’єкта публічного адміністрування як сукупність 
адміністративних повноважень. Види адміністративних повноважень. 
Наділення адміністративними повноваженнями, делегування та передання 
адміністративних повноважень. Система органів виконавчої влади. Основні 
рівні органів виконавчої влади в Україні (вищі, центральні, місцеві). Кабінет 
Міністрів України, система центральних органів виконавчої влади 
(міністерства, служби, агентства та інспекції, центральні органи виконавчої 
влади із спеціальним статусом), місцеві державні адміністрації. Законодавча 
основа їх діяльності. Класифікація органів виконавчої влади за різними 
критеріями (за обсягом і характером компетенції, за порядком вирішення 
питань, за спрямованістю компетенції, за територіальним обсягом 
повноважень). Порядок утворення, реорганізації та ліквідації органів 
виконавчої влади. Суб’єкти місцевого самоврядування. Законодавча основа 
діяльності. Види суб’єктів місцевого самоврядування та їх призначення 
(територіальна громада; сільська, селищна, міська ради; сільський, 
селищний, міський голови; виконавчі органи сільської, селищної, міської рад; 
староста; районні та обласні ради; органи самоорганізації населення). 
Військово-цивільні адміністрації. Законодавча основа діяльності. 
Призначення військово-цивільних адміністрацій. Підстави формування, 
основні повноваження військово-цивільних адміністрацій. 

Місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного права. 
Зміст поняття «приватна особа» в контексті адміністративного права. Види 
приватних осіб (громадяни, іноземці, особи без громадянства, фізичні особи-
підприємці, підприємства, установи, організації тощо). Адміністративна 
правосуб’єктність приватної особи. Адміністративна правоздатність. 
Адміністративна дієздатність. Адміністративна деліктоздатність. Загальний 
та спеціальний адміністративно-правовий статус приватної особи. 
Суб’єктивне публічне право. Сутність суб’єктивних публічних прав 
приватної особи. Окремі суб’єктивні публічні права та їх реалізація (право на 
участь в ухваленні рішень, право на звернення, на право на доступ до 
публічної інформації, право на свободу мирних зібрань, право на свободу 
об’єднань). Особливості об’єднання як суб’єкта адміністративного права. 
Законодавча основа організації та діяльності об’єднань. Адміністративна 
правосуб’єктність громадського об’єднання. Порядок створення та 
припинення діяльності громадського об’єднання. Особливості  окремих  
видів  об’єднань  (громадських  організацій,  зокрема  молодіжних  та  
дитячих, громадських  спілок,  політичних  партій,  професійних  спілок,  
релігійних  організацій,  благодійних організацій, організацій професійного 
самоврядування). Участь об’єднань у формуванні публічної політики та 
ухваленні рішень. 



Розуміння інструментів публічного адміністрування. Поняття 
інструмента публічного адміністрування. Види інструментів публічного 
адміністрування. Вибір належного інструмента. Нормативний акт як 
інструмент публічного адміністрування. Поняття, юридичне значення та 
ознаки нормативного акта суб’єкта публічного адміністрування. Види 
нормативних актів (за суб’єктами видання, територіальним охопленням 
діяльності, за ознакою внутрішньої та зовнішньої спрямованості). Вимоги  до  
нормативного  акта.  Порядок  підготовки  та ухвалення.  Зміст і значення  
антикорупційної експертизи. Державна реєстрація нормативного акта. 
Процедура оприлюднення та набрання чинності. Підстави для визнання 
нормативного акта протиправним. Зв’язок протиправності з фактом 
недотримання формальних вимог під час його підготовки та видання. 
Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування. Поняття, 
юридичне значення та ознаки адміністративного акта. Відмежування 
адміністративного акта від інших актів (документів) суб’єкта публічного 
адміністрування. Види адміністративних актів. Процедура видання 
адміністративного акта. Чинність адміністративного акта (умови чинності, 
способи доведення до відома, припинення чинності). Виконання 
адміністративного акта. Поняття нікчемності адміністративного акта. 
Підстави визнання адміністративного акта нікчемним. Адміністративний 
договір як інструмент публічного адміністрування. Поняття, юридичне 
значення та ознаки адміністративного договору. Види адміністративних 
договорів. Чинність адміністративного договору (умови чинності, 
припинення чинності). Поняття нікчемності адміністративного договору. 
Підстави визнання адміністративного договору нікчемним. 

Розуміння адміністративної процедури. Види адміністративної 
процедури (реєстраційні, дозвільні, інспекційні процедури, процедури щодо 
притягнення до відповідальності; процедури за заявою особи, процедури за 
службовим обов’язком). Принципи адміністративної процедури. Зміст 
окремих принципів адміністративної процедури ( рівність перед законом, 
доступ до інформації, право на допомогу та представництво, право бути 
вислуханим, ефективність, оперативність ( розумні строки), вмотивованість 
рішення, ефективний засіб захисту). Учасники адміністративної процедури. 
Адміністративний орган. Адресат ( у тому числі заявник). Заінтересовані 
особи. Представництво в адміністративній процедурі. Стадії 
адміністративної процедури. Ініціювання та початок провадження. 
Підготовка справи до розгляду. Розгляд і вирішення справи. Оформлення 
адміністративного акта, його доведення до відома адресатів та 
заінтересованих осіб. Перегляд адміністративного акта. 

Поняття, ознаки та види адміністративних послуг. Поняття 
адміністративної послуги. Ознаки адміністративної послуги. Відмінність 
адміністративної послуги від інших видів послуг у публічній сфері. Види 
адміністративних послуг. Суб'єкти відносин щодо надання адміністративних 
послуг. Суб’єкт звернення. Суб’єкт  надання адміністративних послуг. 
Центри надання адміністративних послуг. Адміністратори. Порядок надання 



адміністративних послуг. Стадії процедури надання адміністративної 
послуги. Юридичні документи та дії, що супроводжують процедуру надання 
адміністративних послуг. Плата за надання адміністративних послуг 
(адміністративний збір). Вимоги до якості надання адміністративних послуг.  

Інструменти захисту прав,свобод та інтересів приватних осіб у сфері 
публічного адміністрування. Види інструментів захисту особи та їх 
співвідношення між собою. Ініціювання особою перегляду рішення 
суб’єктом публічного адміністрування, який його ухвалив. Подання заяви 
про перегляд. Переговори. Медіація. Можливі наслідки перегляду. Переваги 
та недоліки цього інструменту. Адміністративне оскарження. Підстави та 
порядок скарги. Предмет оскарження. Суб'єкти розгляду скарг. Процедура 
розгляду скарги. Можливі наслідки розгляду скарги. Переваги та недоліки 
цього інструменту. Захист особи з ініціативи суб'єкта публічного 
адміністрування може надати особі захист із власної ініціативи. Захист особи 
з ініціативи суб’єкта публічного адміністрування. Випадки та процедури, за 
якими суб’єкт публічного адміністрування може надати особі захист із 
власної ініціативи. Переваги та недоліки цього інструменту. Відшкодування 
шкоди. Підстави  та  процедури,  за  якими  суб’єкт  публічного  
адміністрування  відшкодовує  шкоду,  завдану приватній особі. Способи 
відшкодування шкоди. Переваги та недоліки цього інструменту. 
Адміністративна юстиція як інструмент захисту прав особи. Завдання 
адміністративного судочинства. Система адміністративних судів. Принципи 
адміністративного судочинства. Юрисдикція адміністративних судів. 
Адміністративний позов та вимоги до нього. Способи судового захисту. 
Переваги та недоліки адміністративної юстиції як інструменту захисту особи. 

Підстави та порядок подання скарги. Предмет оскарження. Суб’єкти 
розгляду скарг. Процедура розгляду  скарги. Можливі наслідки розгляду 
скарги. Переваги та недоліки цього інструменту. Захист особи з ініціативи 
суб’єкта публічного адміністрування. Випадки та процедури, за якими 
суб’єкт публічного адміністрування може надати особі захист із власної 
ініціативи. Переваги та недоліки цього інструменту. 
 Підстави  та  процедури,  за  якими  суб’єкт  публічного  
адміністрування  відшкодовує  шкоду,  завдану приватній особі. Способи 
відшкодування шкоди. Переваги та недоліки цього інструменту. 
Адміністративна юстиція як інструмент захисту прав особи. Завдання 
адміністративного судочинства. Система адміністративних судів. Принципи 
адміністративного судочинства. Юрисдикція адміністративних судів. 
Адміністративний позов та вимоги до нього. Способи судового захисту. 
Переваги та недоліки адміністративної юстиції як інструменту захисту особи. 
 Публічна служба та публічні службовці. Поняття та сутність публічної 
служби. Відмінність публічної служби від інших видів трудової діяльності 
особи. Види публічної служби. Поняття публічного службовця. Класифікація 
публічних службовців. Посади публічної служби та їх категорії. Юридичний 



статус публічного службовця. Основи юридичного статусу публічного 
службовця. Обов’язки та права публічного службовця. Етика публічної 
служби. Матеріальне й соціальне забезпечення публічних службовців. 
Запобігання корупційним проявам у публічній службі Обмеження щодо 
використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо 
одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або 
подарунка та поводження з ними. Обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності. Обмеження спільної роботи 
близьких осіб. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 
виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. Запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів. Правила етичної поведінки публічних 
службовців. Фінансовий контроль щодо публічних службовців. Проходження 
публічної служби. Вступ на публічну службу. Службова кар’єра. Припинення 
публічної служби. Особливості проходження державної служби. Особливості 
проходження служби в органах місцевого самоврядування. Дисциплінарна та 
матеріальна відповідальність публічних службовців. Підстави  для  
притягнення  до  відповідальності.  Порядок  притягнення  до  
відповідальності.  Система дисциплінарних стягнень і принципи їх 
застосування. Засоби юридичного захисту публічних службовців.  

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність. 
Поняття  адміністративного  проступку.   Ознаки  адміністративного  
проступку  (діяння,  суспільна шкідливість,  протиправність,  винність,  
караність).  Відмежування  адміністративного кримінального 
правопорушення. Адміністративна відповідальність як вид юридичної 
відповідальності. Ознаки адміністративної відповідальності. Відмежування 
адміністративної відповідальності від інших видів юридичної 
відповідальності. Особливості адміністративної відповідальності юридичних 
осіб. Законодавчі акти, що регулюють відносини адміністративної 
відповідальності. Юридичний склад адміністративного проступку. Поняття 
юридичного складу правопорушення. Юридичний склад адміністративного 
проступку (об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона). 
Особливості юридичного складу адміністративного правопорушення, 
зафіксованого в автоматичному режимі. 

Заходи адміністративної відповідальності. Поняття адміністративного 
стягнення. Система й види адміністративних стягнень. Заходи впливу, що 
застосовуються до неповнолітніх осіб за вчинення адміністративних 
проступків. Загальні правила накладення адміністративних стягнень. 
Провадження в справі про адміністративний проступок. Стадії провадження 
про адміністративний проступок. Звичайне та спрощене провадження. 
Складання протоколу в справі про адміністративне правопорушення. Органи 
та посадові особи, уповноважені складати протокол. Випадки, коли протокол 
у справі про адміністративне правопорушення не складається.  



Розгляд справи про адміністративний проступок.  Органи та посадові 
особи, уповноважені розглядати справу про адміністративний проступок. 
Основні етапи розгляду справи про адміністративний поступок (підготовка 
справи, аналіз зібраних матеріалів, прийняття постанови, доведення 
постанови до відома). Особливості провадження в справах про 
адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Оскарження й перегляд 
постанови в справі про адміністративний проступок. Порядок і строк 
оскарження постанови. Результати перегляду. Виконання постанови про 
накладення адміністративного стягнення. 

 
 

3. Критерії  
оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр», спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» освітня програма «Публічне управління та 

адміністрування» 
на основі освітнього ступеня / освітньо-кваліфікаційного рівня  

 
Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну 
(найбільш повну) відповідь. 

 
1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (4 бали). 
2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то 

виставляється 0 балів. 
3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200. 
4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 100. 
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