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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Право здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» надається особам за умови 

наявності ступеня бакалавра, спеціаліста чи магістра. 

Тривалість навчання за денною формою становить 16 місяців, за 

заочною – 16 місяців. 

Навчання за денною (заочною) формою здійснюється за державним 

замовленням та на договірній основі за кошти фізичних та юридичних осіб.  

Умовами участі в конкурсі на навчання за державним замовленням у 

магістратурі (згідно з Постановою КМУ №789 від 29.07.2009 р. із змінами, 

внесеними Постановою КМУ № 674 від 27.09.2016 р., Постановою КМУ 

№ 482 від 13.06.2018 р.) є:  

- робота в органах державної влади чи органах місцевого 

самоврядування; 

-  стаж державної служби або служби в органах місцевого 

самоврядування не менш як один рік. 

Особи, які відповідають указаним вимогам, успішно склали вступні 

випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання за 

кошти фізичних і юридичних осіб. 

На навчання за державним замовленням не приймаються державні 

службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше навчалися 

за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти магістра за 

спеціальностями галузі знань «Державне управління» або за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та 

адміністрування», та особи, щодо яких існують встановлені законом 

обмеження,  пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах 

місцевого самоврядування і перебуванням на ній. 

 



  

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за денною 

(заочною) формою приймаються особи, які мають освітній ступінь бакалавра, 

спеціаліста, магістра за будь-яким напрямом чи спеціальністю.  

Вступні випробування охоплюють:  

– комплексне фахове вступне випробування з основ держави і 

права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного 

управління. 

 

 

2. ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Фахове вступне випробування до магістратури спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» складається державною мовою з 

питань, які стосуються основ держави і права, економіки та державного 

управління. 

Проведення фахового вступного випробування ґрунтується на таких 

принципах: 

- дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні 

матеріалів вступних випробувань; 

- забезпечення інформаційної та психологічної підготовки слухачів 

до іспиту; 

- уніфікація методики та умов проведення іспиту; 

- зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою 

атестації та ліцензування фахівців. 

Фахове вступне випробування відбувається у формі тестування. 

 

3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Тестові завдання закритої форми мають чотири варіанти відповідей, 

серед яких лише одна – правильна. 



  

Загальна кількість тестових завдань у фаховому вступному 

випробуванні включає 40 питань. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Протягом 60 хвилин здійснюється тестування з використанням 

стандартних білетів. 

Кожний студент вносить у бланк для відповідей свої реквізити і 

відповідає на тестові завдання. 

 

5. СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ 

Фахові випробування оцінюються за бальною шкалою (від 100 до 200). 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на 

навчання, якщо результат фахового вступного випробування складає не 

менше, ніж 125 балів. 

Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем.  

 

6. ПИТАННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ»  

 

Поняття, ознаки та сутність держави. Внутрішні та зовнішні функції 

держави. Причини та закономірності виникнення держави. Основні теорії 

походження держави. Соціальне призначення держави. Форма держави: 

поняття та класифікація. Форма державного правління. Форма державного 

(територіального) устрою. Державний режим: поняття та види. Сутність 

права. Функції права. Принципи права. Юридична норма (норма права): 

поняття та ознаки. Правотворчість: поняття, види. Стадії правотворчого 



  

процесу. Види і форми правотворчості держави. Види нормативно-правових 

актів.  

Поняття і ознаки закону. Законодавчий процес. Види законів. Дія 

нормативно-правового акта в часі, просторі й за колом осіб. Правова система: 

поняття і структура. Поняття інституту права, їх види. Види галузей 

законодавства. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів. 

Поняття, ознаки та види правовідносин. Суб’єкти правовідносин: поняття, 

види. Правосуб’єктність фізичних і юридичних осіб. Поняття й ознаки 

правопорушень. Склад правопорушення. Види правопорушень.  

Економічні функції держави. Державний бюджет України. Бюджетний 

процес. Форми власності.  

Загальні засади конституційного ладу України. Права, свободи та 

обов’язки  людини і громадянина за Конституцією України. Народовладдя в 

Україні та різновиди форм його здійснення. Виборче право та виборча 

система в Україні. Принципи виборчого права та види виборів в Україні. 

Законодавство про вибори і референдуми в Україні. Конституційно-правовий 

статус та структура Верховної Ради України. Статус народного депутата 

України. Компетенція Верховної Ради України. Конституційно-правовий 

статус, компетенція та акти Президента України. Конституційно-правовий 

статус Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади в Україні. 

Правовий статус та компетенція місцевих державних адміністрацій.  

Прокуратура в Україні: правовий статус та повноваження. 

Конституційно-правові основи судової влади. Система судів загальної 

юрисдикції та Конституційний Суд України. Адміністративно-

територіальний устрій України. Конституційно-правові засади місцевого 

самоврядування в Україні. Система місцевого самоврядування та загальна 

характеристика її елементів. Посадові особи місцевого самоврядування: 

основні повноваження та функції. Основні принципи служби в органах 

місцевого самоврядування. Внесення змін до Конституції України. 



  

Антикорупційна політика як природна функція держави; пріоритети 

формування та реалізації державної антикорупційної політики в Україні. 

Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. 

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. Запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів (реальний та потенційний конфлікт інтересів). Правовий статус 

Національного агентства України з питань запобігання корупції. 

Антикорупційні програми. Фінансовий контроль. Захист викривачів. Інші 

механізми запобігання і протидії корупції. Запобігання корупції у діяльності 

юридичних осіб.  

 


