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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Білет з фахового іспиту включатиме два питання. Перше питання білету
стосуватиметься однієї з таких юридичних дисциплін як конституційне право,
теорія управління, адміністративне право та адміністративний процес. Друге
питання білету стосуватиметься іноземної мови (англійської, німецької або
французької).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ІСПИТУ
1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА ЙОГО
ПРАВОВА ОСНОВА. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД УКРАЇНИ.
Тема 1. Конституційне право – провідна галузь національного права
Поняття і предмет галузі конституційного права. Співвідношення
термінів “конституційне право” і “державне право”. Місце та роль
конституційного права в системі права України.
Система галузі конституційного права. Поняття та види конституційноправових інститутів. Конституційно-правові норми: поняття, ознаки, види та
структура. Специфіка конституційно-правових норм.
Джерела галузі конституційного права України. Види джерел та їх
юридична природа. Місце Конституції України та конституційних законів у
системі джерел галузі конституційного права.
Поняття та види конституційно-правових відносин. Суб’єкти та об’єкти
конституційно-правових відносин. Юридичні факти в конституційному праві.
Відповідальність в конституційному праві. Суб’єкти та підстави
конституційно-правової
відповідальності.
Конституційно-правова
відповідальність посадових осіб та органів публічної влади.
Поняття, предмет та система науки конституційного права.
Конституційне право як навчальна дисципліна.
Тема 2. Конституція України та її розвиток
Визначення конституції та її сутність. Юридична та фактична
конституція. Формальна та матеріальна конституція. Конституціоналізм,
теоретичне обґрунтування необхідності функціонування конституції, предмет
та функції конституції. Види конституцій.
Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України. Установчий
характер конституційних положень. Місце конституції в системі національного
законодавства.
Історія конституційного розвитку України. Перша конституція
Української незалежної держави – Конституція УНР від 29 квітня 1918 р.
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Конституції України радянського періоду. Основні етапи та напрямки новітньої
конституційної реформи в Україні. Особливості прийняття Конституції України
1996 р.
Основні риси та особливості Конституції України 1996 р. Структура
Основного Закону України. Юридичні властивості Конституції України.
Правова охорона Конституції України.
Значення Конституції України для розвитку української державності.
Тема 3. Конституційний лад і його закріплення в конституції України
Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним
ладом. Ознаки і принципи конституційного ладу України. Закріплення
конституційного ладу в Конституції України. Риси України як конституційної
держави. Поняття державного ладу України та характеристика його принципів.
Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу України.
Механізм української держави і її основні функції. Утвердження і забезпечення
прав і свобод людини – головний обов’язок української держави.
Народ – носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні.
Конституційне закріплення принципу народного суверенітету. Співвідношення
народного, національного і державного суверенітету. Форми здійснення
народовладдя в Україні.
Конституційне закріплення форми Української держави. Україна –
унітарна республіка. Основні риси республіканської форми правління. Види
республік. Особливості республіканської форми правління в Україні.
Характеристика державно-політичного режиму в Україні.
Конституційні принципи культурної та мовної політики Української
держави. Статус української мови як державної мови. Гарантування
Конституцією України вільного розвитку, використання і захисту російської,
інших мов національних меншин України.
Поняття і сутність суспільного ладу. Основні принципи суспільного ладу.
Система суспільного ладу.
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ В УКРАЇНІ.
НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ.
Тема 4. Основи правового статусу людини і громадянина.
Громадянство України. Правове становище іноземців та осіб без
громадянства. Правовий статус біженців
Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного
права. Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і
громадянина в Україні. Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і
громадянина. Співвідношення міжнародно-правового і національного
регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів
прав і свобод людини в Україні.
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Поняття громадянства і належність до громадянства України. Принципи
громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення
громадянства України. Органи, які вирішують питання, пов’язані з
громадянством України.
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. Поняття
“іноземець” та види іноземців. Правова регламентація режиму іноземців в
Україні. Права, свободи і обов’язки іноземців. Депортація іноземців.
Екстрадиція іноземців іноземній державі. Біженці.
Тема 5. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і
громадянина
Конституційні права людини і громадянина. Права і свободи людини і
громадянина, їх співвідношення. Класифікація конституційних прав і свобод
людини і громадянина. Покоління прав людини. Соціально-економічні і
культурні права і свободи. Особисті права і свободи. Політичні права і свободи.
Конституційні обов’язки громадян України та людини: поняття та
співвідношення. Конституційний обов’язок громадян України щодо захисту
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її
державних символів. Обов’язок не заподіювати шкоди природі, культурній
спадщині, відшкодування завданих збитків. Обов’язок сплачувати податки і
збори в порядку й розмірах, встановлених законом. Обов’язок неухильно
додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права й
свободи, честь і гідність інших людей.
Тема 6. Народне волевиявлення
Поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів. Виборче право і
виборча система. Особливість виборчої системи України.
Принципи виборчого права та їх закріплення в Конституції України.
Принципи вільних виборів. Загальне, рівне і пряме виборче право. Таємне
голосування. Поняття виборчого процесу. Правова регламентація стадій
виборчого процесу. Призначення виборів, утворення виборчих органів і
виборчих округів. Виборчі дільниці. Порядок висування та реєстрація
кандидатів. Агітаційна компанія. Права кандидатів і гарантії діяльності.
Порядок проведення голосування, підрахунок голосів і встановлення
результатів голосування. Повторне голосування і повторні вибори.
Поняття і соціальна функція референдумів. Види референдумів.
Призначення та порядок проведення референдумів. Предмет всеукраїнського
референдуму. Правова регламентація питань організації референдумів та
визначення їх результатів. Правові наслідки референдуму. Зміна та відміна
рішень, прийнятих референдумом.
Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.
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РОЗДІЛ
3.
ПОНЯТТЯ
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ
ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ.

ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ.
СТАТУС ГЛАВИ ДЕРЖАВИ ТА

Тема 7. Конституційна система органів державної влади
Конституційне-правове регулювання питань організації і діяльності
органів державної влади. Поняття, ознаки та конституційна система органів
державної влади в Україні. Види органів державної влади.
Конституційно-правовий статус органів законодавчої, виконавчої, судової
і контрольно-наглядової влади. Конституційно-правовий статус Президента
України та прокуратури в системі органів державної влади.
Принципи організації і діяльності органів державної влади, їх
конституційне закріплення.
Тема 8. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України
Загальна теорія і стан парламентаризму в Україні.
Місце та роль Верховної Ради України в механізмі державної влади.
Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в Україні, парламент
України. Парламент та його ознаки. Види парламентів. Функції Верховної Ради
України.
Чисельний склад та структура Верховної Ради України. Строк
повноважень Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України.
Поняття статусу народного депутата України. Вільний депутатський
мандат, несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності. Строк
повноважень народного депутата України. Дострокове припинення
повноважень народного депутата України. Форми діяльності народного
депутата України. Права і обов’язки народного депутата України. Право
народного депутата на депутатський запит та звернення. Гарантії діяльності
народного депутата України та механізм їх реалізації.
Компетенція Верховної Ради України: поняття, конституційне
закріплення. Законодавча компетенція. Питання, що визначаються та
встановлюються виключно законами України. Бюджетна, установча та
законодавча компетенція Верховної Ради України. Контрольні повноваження
Верховної Ради України відносно Президента України та органів виконавчої
влади.
Організація роботи Верховної Ради України. Органи та посадові особи
Верховної Ради України. Порядок обрання та повноваження Голови Верховної
Ради України, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради
України. Комітети Верховної Ради України: порядок формування, перелік,
повноваження. Тимчасові спеціальні, тимчасові слідчі комісії та спеціальна
тимчасова слідча комісія Верховної Ради України. Депутатські групи та фракції
у Верховній Раді України.
Порядок роботи Верховної Ради України. Чергові та позачергові сесії
Верховної Ради України. Порядок скликання та проведення сесій Верховної
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Ради України. Розгляд питань на пленарних засіданнях Верховної Ради
України. Голосування у Верховній Раді України.
Законодавчий процес та інші парламентські процедури. Стадії
законодавчого процесу. Поняття законодавчої ініціативи. Суб’єкти права
законодавчої ініціативи в Верховній Раді України. Попереднє обговорення
законопроектів у комітетах Верховної Ради України. Порядок обговорення
законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України в ході трьох
читань. Прийняття законів. Промульгація законів Президентом України.
Введення в дію законів та інших актів Верховної Ради України. Особливості
проходження в Верховній Раді України конституційних законів.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: порядок
призначення, повноваження, акти реагування.
Правовий статус Рахункової палати.
Тема 9. Конституційно-правовий статус Президента України
Поняття глави держави, юридичні форми глави держави. Місце та роль
Президента України в механізмі державної влади. Функції Президента України.
Порядок обрання Президента України. Законодавство про вибори
Президента України.
Строк повноважень Президента України. Конституційні підстави та
порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Відставка
Президента України. Неможливість виконання Президентом України своїх
обов’язків за станом здоров’я. Усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту Верховною Радою України. Виконання обов’язків Президента
України у разі дострокового припинення повноважень Президента України.
Компетенція Президента України. Конституційні засади взаємовідносин
Президента України і Верховної Ради України та його повноваження у сфері
законодавчої влади. Конституційні засади взаємовідносин Президента України
з органами виконавчої влади. Повноваження Президента України у сфері
зовнішніх відносин, оборони та національної безпеки.
Акти Президента України.
Офіс Президента України.
РОЗДІЛ 4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ТА СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ.
Тема 10. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України
та інших органів виконавчої влади
Поняття та зміст виконавчої влади. Місце та роль Кабінету Міністрів
України у механізмі державної влади. Поняття уряду держави та його функції.
Склад Кабінету Міністрів України. Порядок формування Кабінету
Міністрів України. Компетенція Кабінету Міністрів України. Основні форми
роботи Кабінету Міністрів України. Постанови і розпорядження Кабінету
Міністрів України. Відповідальність Кабінету Міністрів України. Відставка
Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України.
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Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: система,
порядок формування. Основні завдання та функції міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади України. Міністерство внутрішніх справ
в системі органів виконавчої влади.
Система місцевих органів виконавчої влади. Конституційно-правовий
статус місцевих державних адміністрацій. Порядок формування, структура,
функції та повноваження місцевих державних адміністрацій. Порядок
призначення та відповідальність голів місцевих державних адміністрацій.
Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних
адміністрацій.
Конституційні засади взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з
органами місцевого самоврядування. Правові засади взаємовідносин місцевих
державних адміністрацій з підрозділами органів внутрішніх справ на місцях.
Тема 11. Конституційні засади судової влади в Україні
Суди – виключні органи правосуддя в Україні. Основні засади
судочинства в Україні. Система судових органів України.
Система судоустрою України. Функції і повноваження судів. Верховний
Суд: правове становище й основні напрямки діяльності. Структура і склад
Верховного Суду. Апеляційні та місцеві суди в Україні. Спеціалізовані суди
України.
Правовий статус суддів. Вимоги до кандидатів на посаду судді України.
Порядок призначення суддів. Гарантії незалежності суддів. Органи
суддівського самоврядування.
Вища рада правосуддя: порядок формування, склад, основні функції і
повноваження.
Правовий статус прокуратури в Україні. Система і структура
прокуратури. Функції і повноваження прокуратури. Порядок діяльності органів
прокуратури. Акти органів прокуратури.
Принципи діяльності Конституційного Суду України. Конституційний
Суд – орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад та порядок
формування Конституційного Суду України. Функції та повноваження
Конституційного Суду України. Порядок діяльності Конституційного Суду і
процедури розгляду ним справ.
РОЗДІЛ 5. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ.
Тема 12. Територіальний устрій України
Поняття територіального устрою держави. Територіальний та державний
устрій. Ознаки унітарних та федеративних держав. Різновиди унітарних держав.
Конституційне закріплення форми державного устрою України як унітарної
держави.
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Автономія:
поняття
та
види.
Адміністративно-територіальна,
національна-територіальна і національно-державна автономія. Автономія в
Україні. Правовий режим на тимчасово окупованій території України.
Поняття та система адміністративно-територіального устрою України.
Види адміністративно-територіальних одиниць.
Особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях.
Тема 13. Конституційні засади місцевого самоврядування
Поняття місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування як елемент
основ конституційного ладу України. Ознаки місцевого самоврядування.
Наукові концепції місцевого самоврядування: громадівська теорія,
державницька теорія, теорія муніципального дуалізму.
Міжнародно-правове регулювання питань місцевого самоврядування.
Європейська Хартія місцевого самоврядування.
Історія становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні.
Магдебурзьке право. Органи місцевої державної влади в радянський період.
Місцеве самоврядування за Конституцією України 1996 р. Принципи
місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування. Територіальна
громада. Порядок формування органів місцевого самоврядування. Сільські,
селищні, міські голови: порядок обрання і статус. Сільські, селищні, міські,
районні, обласні ради. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.
Старости. Органи самоорганізації населення.
Територіальна,
матеріальна
і
фінансова
основа
місцевого
самоврядування.
Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та
Севастополі.
Функції і повноваження та акти органів місцевого самоврядування.
Адміністративний, фінансовий, судовий та ін. контроль (нагляд) за діяльністю
органів місцевого самоврядування.
Гарантії місцевого самоврядування.
РОЗДІЛ 6. ФОРМИ ДЕРЖАВ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ
СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Тема 14. Форми держави в зарубіжних країнах
Поняття форми держави. Полікратична форма держави. Монократична
форма держави. Сегментарна форма держави.
Форми правління в зарубіжних країнах. Види форм правління. Поняття та
основні ознаки монархії. Абсолютна та обмежена монархія. Виборна монархія.
Теократична монархія. Поняття та основні ознаки республіки. Види
республіканських форм правління у зарубіжних країнах. Президентська
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республіка. Парламентська республіка. Змішана республіка. Особливі форми
правління.
Форми державного устрою в зарубіжних країнах. Проста і складна форми
державного устрою. Унітарна держава: поняття та основні ознаки.
Централізована унітарна держава. Децентралізована унітарна держава.
Відносно централізована унітарна держава. Адміністративно-територіальний
поділ. Види автономій. Правовий статус автономій. Поняття та основні ознаки
федерації. Види федерацій. Структура федерацій. Суб’єкти федерації та їх
правове положення. Розподіл компетенції між федерацією та її суб’єктами.
Поняття та сутність конфедерації.
Державний режим: поняття та класифікація. Демократичний режим.
Характерні риси демократичного режиму. Авторитарний і тоталітарний
режими. Фашистський режим. Расистський режим. Комуністичний режим.
Монократичний режим.
Тема 15. Глава держави в зарубіжних країнах
Місце і роль глави держави в державному механізмі зарубіжних країн.
Конституційно-правовий статус глави держави.
Особливості конституційно-правового статусу монарха в залежності від
форми правління. Повноваження монарха при різних видах монархії. Способи
престолонаслідування в країнах світу.
Місце президента у системі влад в залежності від форми правління.
Порядок обрання президента в країнах світу. Виборчі цензи. Термін
повноважень президента. Конституційно-правовий статус президента в
зарубіжних країнах. Допоміжні органи і установи при главі держави в
зарубіжних країнах. Припинення повноважень президента в зарубіжних
країнах. Відповідальність президента в зарубіжних країнах.
Тема 16. Органи законодавчої влади в зарубіжних країнах
Парламент і парламентаризм в зарубіжних країнах.
Поняття парламенту. Види парламентів в зарубіжних країнах. Структура
парламентів в зарубіжних країнах. Порядок формування палат. Комітети
(комісії), парламентські фракції. Керівні органи палат. Двопалатний парламент.
Порядок роботи парламентів: сесії і загальні парламентські процедури.
Законодавчий процес. Спеціальні парламентські процедури. Повноваження
парламенту в зарубіжних країнах. Непарламентські форми здійснення
законодавчої влади.
Правове становище члена парламенту у зарубіжних країнах. Права і
обов’язки
парламентарія.
Парламентський
імунітет
та
індемнітет.
Відповідальність депутатів.
Тема 17. Виконавча влада в зарубіжних країнах
Поняття виконавчої влади. Політична і адміністративна виконавча влада.
Система органів виконавчої влади в зарубіжних країнах.
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Поняття уряду. Види урядів в залежності від їх політичного складу.
Конституційний і фактичний статус уряду в залежності від форм державного
правління в зарубіжних країнах. Порядок формування уряду в зарубіжних
країнах. Структура уряду. Основні повноваження уряду. Глава уряду.
Відомства і їх керівники. Відповідальність уряду та її види в залежності від
форм державного правління. Діяльність інших органів виконавчої влади в
зарубіжних країнах.
Тема 18. Судова влада в зарубіжних країнах
Місце та роль суду в державному механізмі зарубіжних країн. Поняття та
особливості судової влади в зарубіжних країнах. Конституційні принципи
організації судової влади в зарубіжних країнах.
Система судової влади в зарубіжних країнах. Види судових органів в
зарубіжних країнах. Система судів загальної юрисдикції в зарубіжних країнах.
Способи
формування
судів.
Конституційні принципи
правосуддя.
Конституційна юстиція: поняття та загальна характеристика. Види
спеціалізованих органів конституційної юстиції. Способи формування органів
конституційної юстиції. Вимоги, що висуваються до кандидатів на посаду судді
Конституційного суду (ради). Повноваження Конституційного суду (ради) в
зарубіжних країнах.
Моделі судових систем. Особливості англосаксонської судової системи.
Особливості романо-германської судової системи. Особливості соціалістичної
судової системи. Специфіка мусульманської судової системи.
Конституційно-правовий статус суддів. Вимоги до кандидата на посаду
судді. Права та обов’язки суддів в зарубіжних країнах.
Система правоохоронних органів в зарубіжних країнах. Прокуратура в
зарубіжних країнах. Адвокатура в зарубіжних країнах. Поліція в зарубіжних
країнах. Судові виконавці в зарубіжних країнах.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ
1.
Поняття та предмет конституційного права.
2.
Система конституційного права.
3.
Конституційно-правові норми та їх специфіка.
4.
Конституційно-правові принципи.
5.
Поняття та специфіка конституційно-правових відносин.
6.
Поняття та система джерел конституційного права України.
7.
Поняття та особливості конституційної відповідальності.
8.
Поняття, структура та види конституцій.
9.
Основні положення теорії конституціоналізму. Сутність, функції,
риси та юридичні властивості конституції.
10. Охорона конституції.
11. Порядок внесення змін до Конституції України.
12. Поняття конституційного ладу та його співвідношення з суспільним
та державним ладом.
13. Закріплення загальних засад конституційного ладу в Конституції
України.
14. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету та
форми здійснення народовладдя.
15. Конституційна регламентація національної правової, економічної та
політичної системи, національного розвитку і безпеки.
16. Форма правління, територіального устрою та державно-правового
режиму згідно Конституції України.
17. Конституція про основні функції і обов’язки Української держави.
18. Політичні, економічні та соціальні засади конституційного ладу
України.
19. Захист конституційного ладу України.
20. Основи правового статусу людини і громадянина як загальний
конституційно-правовий інститут.
21. Види правових статусів людини і громадянина.
22. Поняття та елементи конституційного правового статусу людини та
громадянина.
23. Громадянство України: поняття та ознаки.
24. Принципи громадянства України.
25. Належність, набуття та припинення громадянства України.
26. Повноваження органів, організацій і посадових осіб щодо
вирішення питань громадянства України.
27. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
28. Правове регулювання перебування іноземців та осіб без
громадянства в Україні.
29. Відповідальність іноземців та осіб без громадянства за порушення
законів України.
30. Правовий статус біженців в Україні.
31. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб.
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32. Поняття та класифікація конституційних прав та свобод людини і
громадянина.
33. Особисті та політичні права і свободи.
34. Економічні, соціальні та культурні права і свободи.
35. Конституційні гарантії захисту та практичного здійснення прав та
свобод людини і громадянина.
36. Конституційні обов’язки людини і громадянина.
37. Принципи організації та діяльності громадських об’єднань.
38. Поняття виборів та їх соціальні функції.
39. Види виборів.
40. Виборче право і виборча система в Україні.
41. Конституційні принципи виборчого права України.
42. Виборчий процес в Україні: поняття та стадії, законодавче
регулювання стадій виборчого процесу.
43. Поняття, соціальні функції та види референдуму.
44. Конституційно-правова регламентація референдумів.
45. Організація і проведення всеукраїнського референдуму, його
правові наслідки.
46. Конституційно-правове регулювання питань організації і діяльності
органів державної влади.
47. Поняття та ознаки органу державної влади.
48. Конституційна система органів державної влади України.
49. Поняття, ознаки та види парламенту.
50. Чисельний склад та структура Верховної Ради України.
51. Строки повноважень Верховної Ради України. Дострокове
припинення повноважень Верховної Ради України.
52. Компетенція та акти Верховної Ради України.
53. Статус народного депутата України.
54. Сесія Верховної Ради України. Розгляд питань на пленарних
засіданнях Верховної Ради України.
55. Комітети і комісії Верховної Ради України: склад, порядок
формування, функції та повноваження.
56. Посадові особи Верховної Ради України.
57. Поняття та стадії законодавчого процесу. Особливості проходження
конституційних законів.
58. Спеціальні парламентські процедури.
59. Депутатські групи і фракції у Верховній Раді України.
60. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: функції та
повноваження.
61. Місце і роль Президента України в механізмі державної влади.
62. Порядок обрання Президента України.
63. Компетенція та акти Президента України.
64. Офіс Президента України.
65. Строк повноважень Президента України. Конституція України про
підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента України.
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66. Поняття, ознаки та система виконавчої влади в Україні.
67. Конституційний статус Кабінету Міністрів України.
68. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України.
69. Компетенція та акти Кабінету Міністрів України.
70. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.
71. Апарат Кабінету Міністрів України.
72. Центральні органи виконавчої влади.
73. Місцеві органи виконавчої влади: система, порядок формування,
повноваження.
74. Конституційні принципи та засади правосуддя.
75. Конституційний Суд України в механізмі державної влади.
76. Склад, порядок формування та повноваження Конституційного
Суду України.
77. Процедура розгляду справ Конституційним Судом.
78. Система судоустрою України.
79. Конституційний статус суддів та судочинство в Україні.
80. Вища рада правосуддя: склад та компетенція.
81. Конституційні основи організації та діяльності прокуратури.
82. Поняття та конституційні засади територіального устрою України.
83. Система адміністративно-територіально устрою України.
84. Поняття та ознаки місцевого самоврядування в Україні.
85. Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування.
86. Територіальна, матеріальна, фінансова, організаційна та правова
основи місцевого самоврядування.
87. Сфера компетенції та акти місцевого самоврядування.
88. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб
місцевого самоврядування. Статус депутата місцевої ради.
89. Форми безпосереднього здійснення муніципальної влади
територіальною громадою.
90. Гарантії місцевого самоврядування.

22

2. ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ
Тема 1. Характеристика соціального управління. Наука управління
Поняття управління. Види управління (біологічне, технічне, соціальне).
Поняття та сутність функцій управління. Розмежування функцій
управління: загальні функції управління; функції системи управління; функції
процесу управління. Характеристика загальних функцій управління.
Історія виникнення та розвитку науки управління. Школи науки
управління.
Поняття соціального управління. Складові елементи поняття соціального
управління (діяльність, ціль, об’єкт, інформація). Соціальний, правовий,
психологічний та кібернетичний аспекти управління. Види соціального
управління (державне, громадське, підприємницьке, сімейне, військове).
Тема 2. Механізм соціального управління, зміст його складових
елементів
Поняття механізму соціального управління. Сутність та зміст цілей
соціального управління. Цілеспрямованість як обов’язкова властивість
управління. Філософський та управлінський аспекти категорії «цілі». Вимоги,
що ставляться до цілей управління.
Поняття та зміст принципів соціального управління. Загальні та
спеціальні принципи соціального управління.
Поняття методу соціального управління. Місце методів у механізмі
соціального управління. Співвідношення методів управління з іншими
управлінськими
категоріями.
Загальна
характеристика
пізнавальнопрограмуючих методів (загальнонаукові та окремо-наукові методи пізнання).
Організаційно-регулюючі
(впливові)
методи
(переконання,
примус,
адміністративні, економічні, соціально-психологічні).
Тема 3. Основні поняття теорії систем. Функціональні і організаційні
структури управління
Поняття теорії систем. Системи управління та умови її керованості. Рівні
системи управління: стратегічний, оперативний, тактичний. Організаційна та
функціональна структура управління.
Поняття організаційної структури: зміст та основні елементи. Типи та
види організаційних структур, принципи їх побудови. Основні типи
організаційних структур управління залежно від характеру зв’язків: лінійна,
функціональна, змішана.
Організаційна структура Національної поліції. Принципи побудови
організаційних структур.
Тема 4. Процес управління. Система управлінських рішень
Процес управління як система. Основні характеристики процесу
управління. Соціальний аспект процесу управління.
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Основні наукові підходи визначення процесу управління. Характеристика
змісту процесу управління.
Поняття управлінського циклу. Основні стадії управлінського циклу:
підготовка та прийняття управлінського рішення і організація виконання
управлінського рішення.
Поняття управлінського рішення. Основні види управлінських рішень.
Форма виразу рішень як основа їх класифікації. Місце нормативних актів у
системі управлінських рішень. Вимоги, що ставляться до управлінських рішень.
Передумови підготовки та прийняття управлінських рішень. Стадії
процесу підготовки управлінського рішення.
Стадії підготовки та прийняття управлінських рішень. Умови прийняття
управлінського рішення.
Можливості уніфікації та використання типових управлінських рішень в
управлінській діяльності.
Організація виконання управлінського рішення як центральний елемент
процесу управління. Місце організації виконання управлінського рішення в
системі організаторської роботи. Основні елементи (стадії) етапу організації
виконання управлінського рішення.
Тема 5. Особливості аналітичної роботи, прогнозування, планування,
взаємодії та контролю в управлінській діяльності
Поняття та зміст аналітичної роботи. Основні завдання аналітичної
роботи, як функції управління. Зв’язок аналітичної роботи з прогнозуванням й
виробленням управлінських рішень. Організація проведення аналітичної
роботи. Види аналітичних документів, які складаються під час управлінської
діяльності.
Поняття прогнозу та функції прогнозування. Принципи прогнозування.
Прогнозування як умова наукового обґрунтування управлінських рішень.
Значення прогнозування в управлінській діяльності. Прогнозування та
планування, їх взаємозв’язок. Основні види прогнозування управлінської
діяльності.
Суть і роль планування як функції управління. Плани як різновид
управлінських рішень. Принципи планування та вимоги, що ставляться до
планів. Система планування в теорії управління. Зміст процесу планування та
організаційне забезпечення процесу планування.
Поняття, зміст взаємодії та координації в управлінській діяльності.
Взаємодія та координація, як функції процесу управління, їх співвідношення та
взаємозв’язок.
Контроль та облік як функції управління, їх співвідношення та
взаємозв’язок. Поняття, зміст та призначення контролю і обліку в управлінській
діяльності, їх місце і роль у процесі управління. Основні принципи контролю та
обліку. Вимоги, що ставляться до контролю та обліку. Види контролю та
обліку.
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Тема 6. Види забезпечення управління
Види забезпечення управління: основне, забезпечуюче, організаційне.
Співвідношення видів забезпечення як ефективної організації діяльності
Національної поліції.
Правове забезпечення як основа управління. Види правового
забезпечення.
Організаційно-штатна робота, як функція управління. Сутність кадрового
забезпечення в управлінській діяльності.
Діловодство та документообіг, як функції управління. Поняття та зміст
діловодства в управлінській діяльності. Основні принципи та стадії
діловодства.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ
1.
Адміністративні методи менеджменту
2.
Види комунікацій: комунікації між організацією та зовнішнім
середовищем
3.
Види комунікацій: міжрівневі комунікації в організації
4.
Види комунікацій: організаційні (формальні) комунікації:
5.
Види та форми контролю в управлінській діяльності.
6.
Вимоги до управлінської інформації: точність, своєчасність
(оперативність), повнота, корисність, доступність,
7.
Економічні методи менеджменту
8.
Загальна характеристика координації в управлінській діяльності
керівника.
9.
Загальна характеристика управлінського циклу, його етапи.
10. Загальні принципи соціального управління.
11. Зміст та загальна характеристика процесу управління.
12. Історія виникнення й розвитку науки управління.
13. Класифікація персоналу.
14. Класифікація управлінських рішень.
15. Класифікація функцій соціального управління.
16. Класифікація цілей соціального управління.
17. Контроль як функція управління та його основні завдання.
18. Механізм соціального управління.
19. Організаційно-регулюючі методи соціального управління (методи
впливу).
20. Основні види та типи взаємодії в теорії управління.
21. Основні види та форми координації в управлінні.
22. Основні вимоги до розробки та оформлення аналітичних
документів, їх види.
23. Основні зарубіжні теорії (школи) управління.
24. Основні напрямки та методи аналітичної роботи.
25. Основні стадії та принципи контрольної діяльності.
26. Особливості здійснення громадського контролю в теорії
управління.
27. Пізнавально-програмуючі методи соціального управління (методи
пізнання).
28. Плани як різновид управлінських рішень.
29. Поняття «кадрова функція» та «кадрова політика» в теорії
управління.
30. Поняття взаємодії в управлінні та характеристика її принципів.
31. Поняття діловодства в управлінні, його основні стадії.
32. Поняття комунікації в управлінні.
33. Поняття обліку в управлінській діяльності.
34. Поняття прогнозу, види та функції прогнозування.
35. Поняття та види аналітичних документів.
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36. Поняття та зміст аналітичної роботи в управлінській діяльності.
37. Поняття та зміст цілей соціального управління.
38. Поняття та характеристика видів управління.
39. Поняття та характеристика організаційно-штатної роботи.
40. Поняття та характеристика функціональної структури управління.
41. Поняття управлінських рішень. Вимоги, що ставляться до них.
42. Поняття, зміст та завдання правового забезпечення управління.
43. Принципи планування в управлінській діяльності та вимоги, що
ставляться до планів.
44. Принципи та методи прогнозування в управлінській діяльності
керівника.
45. Проходження служби в органах Національної поліції: загальна
характеристика та особливості.
46. Процесний та системний підходи до науки управління
47. Система Національної поліції України.
48. Система нормативних актів, що регламентують управлінську
діяльність.
49. Система планування в управлінській діяльності.
50. Соціальне управління: сутність та характеристика.
51. Соціально-психологічні методи менеджменту
52. Спеціальні принципи соціального управління.
53. Сутність та зміст внутрішньої та зовнішньої взаємодії в управлінні.
54. Суть і роль планування як функції управління.
55. Суть та особливості інформаційного забезпечення в теорі\
управлінні.
56. Типи організаційних структур управління: матрична
57. Типи організаційних структур управління: дивізіональна
58. Типи організаційних структур управління: лінійна
59. Типи організаційних структур управління: лінійно-функціональна
60. Типи організаційних структур управління: мережева
61. Типи організаційних структур управління: функціональна
62. Управління як суспільне явище.
63. Управлінська інформація як відомості для прийняття управлінських
рішень.
64. Фактори, які впливають на формування організаційних структур.
65. Функції менеджменту в процесному підході: контролювання.
66. Функції менеджменту в процесному підході: мотивування
67. Функції менеджменту в процесному підході: організовування
68. Функції менеджменту в процесному підході: планування
69. Функції соціального управління.
70. Характеристика видів забезпечення управління.
71. Характеристика видів соціального управління.
72. Характеристика кадрового забезпечення.
73. Характеристика класичної (адміністративної) школи управління.
74. Характеристика організаційної структури управління.
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75.
76.
77.
рішення.
78.
79.
80.
81.
82.

Характеристика основних рівнів управління.
Характеристика стадій організації виконання управлінських рішень.
Характеристика стадій підготовки та прийняття управлінського
Характеристика типів організаційних структур.
Шляхи налагодження партнерських стосунків поліції та населення
Форми впливу у менеджменті: переконання
Форми впливу у менеджменті: вплив через участь
Форми впливу у менеджменті: примус
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3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРАВА
Тема 1. Поняття адміністративного права
Дефініція адміністративного права. Предмет адміністративного права.
Відносини публічного управління, або публічно-управлінські відносини.
Відносини відповідальності публічної адміністрації, або судового і
адміністративного оскарження її дій. Відносини, що виникають при наданні
адміністративних послуг. Відносини відповідальності за порушення
загальнообов’язкових правил, установлених публічною адміністрацією.
Публічна адміністрація і відносини адміністративних зобов’язань. Публічне
адміністрування.
Тема 2. Метод адміністративного права
Поняття методу правового регулювання суспільних відносин. Метод
субординації. Метод координації. Метод реординації. Приписи в
адміністративно-правовому регулюванні. Заборони в адміністративноправовому регулюванні. Дозволи в адміністративно-правовому регулюванні.
Владність адміністративно-правового регулювання.
Тема 3. Соціальне призначення адміністративного права
Виникнення адміністративного права. Публічність адміністративного
права. Адміністративне право у галузевій класифікації правової системи.
Структура адміністративного права. Функції адміністративного права. Джерела
адміністративного права. Взаємодія адміністративного права з іншими
галузями права. Відмежування адміністративного права від інших галузей
права. Розмежування адміністративного і цивільного права. Розмежування
адміністративного і фінансового права. Розмежування адміністративного і
корпоративного права.
Тема 4. Адміністративно-правові норми. Адміністративно-правові
відносини
Поняття адміністративно-правової норми. Державні гарантії дії
адміністративно-правових норм. Відміни адміністративно-правових норм від
норм інших галузей права. Структура адміністративно-правової норми. Гіпотеза та її види. Диспозиція та її особливості. Санкція. Класифікація
адміністративно-правових норм за спрямованістю змісту. Класифікація
адміністративно-правових норм .за адресатами або суб'єктами. Класифікація
адміністративно-правових норм за формою припису. Класифікація
адміністративно-правових норм за галузевою належністю. Класифікація
адміністративно-правових норм за межею дії. Класифікація адміністративноправових норм за ступенем спільності. Класифікація адміністративно-правових
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норм за повнотою викладених велінь. Класифікація адміністративно-правових
норм за юридичною силою. Реалізація норм адміністративного права. Види
реалізації (виконання, використання, додержання, застосування). Вимоги до
застосування норм адміністративного права (законність, обґрунтованість,
доцільність).
Поняття адміністративно-правових відносин. Публічне адміністрування
— сфера виникнення адміністративних правовідносин. Адміністративноправові та суспільні відносини. Адміністративно-правові відносини та
адміністративно-правові норми. Адміністративно-правові відносини та
юридичні факти. Особливості адміністративно-правових відносини. Види
адміністративних правовідносин.
Тема 5. Суб’єкти адміністративного права
Поняття суб’єктів адміністративного права. Соціальні та юридичні ознаки
суб'єкта адміністративного права. Суб'єкт адміністративного права і суб'єкт
адміністративних правовідносин. Складові адміністративної правосуб'єктності.
Адміністративна правоздатність. Адміністративна дієздатність. Наявність прав
у сфері публічного адміністрування. Наявність адміністративно-правових
обов'язків. Система суб'єктів адміністративного права. Публічна адміністрація
як суб’єкт адміністративного права. Громадяни як суб’єкти адміністративного
права. Іноземці як суб’єкти адміністративного права. Адміністративноправовий статус об’єднань громадян. Види об’єднань громадян. Політичні
партії та громадські об’єднання. Способи легалізації громадських об’єднань.
Тема 6. Адміністративний процес
Зміст адміністративного процесу. Адміністративний процес і предмет
адміністративного права. Специфіка адміністративно-процесуальних норм.
Специфіка адміністративно-процесуальних відносин. Вузький та широкий
підходи до розуміння адміністративного процесу: історичний і сучасний
аспекти. Адміністративна юрисдикція: традиційні уявлення і нормативна
сучасність. Структура адміністративного процесу. Поняття адміністративної
справи.
Поняття
адміністративного
провадження.
Поняття
стадії
адміністративного провадження.

РОЗДІЛ 2. ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Тема 8. Поняття публічної адміністрації
Категорія «публічна адміністрація» в нормативних і літературних
джерелах. Функціональний підхід до розуміння публічної адміністрації.
Організаційно-структурний підхід до розуміння публічної адміністрації.
Публічна влада (влада народу, державна влада (законодавча, виконавча,
судова), місцеве самоврядування) і публічна адміністрація. Дефініція категорії
«публічна адміністрація». Органи публічної адміністрації.
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Тема 9. Президент України і публічна адміністрація
Президент України і система органів публічної адміністрації.
Співвідношення Президента України з гілками влади. Повноваження
Президента України у сфері виконавчої влади. Повноваження Президента
України щодо формування структур публічної адміністрації. Повноваження
Президента України щодо визначення змісту діяльності структур публічної
адміністрації. Повноваження Президента України щодо забезпечення
законності у сфері публічного адміністрування. Повноваження Президента
України щодо управління у сферах національної безпеки та оборони держави.
Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби Президента
України. Акти Президента України.
Тема 10. Кабінет Міністрів України і публічна адміністрація
Місце Кабінету Міністрів України в системі органів публічної
адміністрації. Основні завдання Кабінету Міністрів України. Принципи
діяльності Кабінету Міністрів України. Правові засади діяльності Кабінету
Міністрів України. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України. Компетенція Кабінету
Міністрів України. Урядові комітети. Акти Кабінету Міністрів України.
Тема 11. Центральні органи виконавчої влади в публічній
адміністрації
Поняття центральних органів виконавчої влади як суб’єктів публічної
адміністрації. Види центральних органів виконавчої влади. Міністерства і
системі органів публічної адміністрації. Правові засади діяльності міністерств.
Акти міністерств. Адміністративно-правовий статус державних служб,
державних агентств, державних інспекцій. Центральні органи виконавчої влади
із спеціальним статусом в системі органів публічної адміністрації. Правові
засади діяльності центральних органів виконавчої влади із спеціальним
статусом. Акти центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом.
Взаємодія центральних органів виконавчої влади з іншими у суб’єктами
публічної адміністрації.
Тема 12. Місцеві органи виконавчої влади в публічній адміністрації
Поняття місцевих органів виконавчої влади як суб’єктів публічної
адміністрації. Види місцевих органів виконавчої влади. Місцеві державні
адміністрації в системі органів публічного адміністрування. Основні завдання
місцевих державних адміністрацій. Принципи діяльності місцевих державних
адміністрацій. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій.
Повноваження місцевих державних адміністрацій. Делегування місцевим
державним адміністраціям повноважень обласних і районних рад. Відносини
місцевих державних адміністрацій з іншими суб’єктами публічного
адміністрування. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами.
Акти місцевих державних адміністрацій. Оскарження та скасування актів
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місцевих державних адміністрацій. Апарат місцевих державних адміністрацій.
Особливості здійснення виконавчої влади в м. Києві.
Тема 13. Органи місцевого самоврядування в публічній адміністрації
Поняття органів місцевого самоврядування як суб’єктів публічної
адміністрації.
Правові
засади
функціонування
органів
місцевого
самоврядування. Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве
самоврядування в Україні». Види органів місцевого самоврядування. Загальна
компетенція сільських, селищних, міських рад. Виключна компетенція
сільських, селищних, міських рад. Повноваження районних і обласних рад.
Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим
державним адміністраціям. Сільський, селищний, міський голова. Органи
самоорганізації населення. Виконавчі органи рад. Повноваження виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад. Власні (самоврядні) повноваження.
Делеговані повноваження. Акти органівта посадових осіб місцевого
самоврядування. Взаємодія місцевих органів місцевого самоврядування з
іншими у суб’єктами публічного адміністрування.
Тема 14. Публічна служба
Поняття публічної служби. Види публічної служби. Державна служба.
Поняття державної служби. Прийняття на державну службу. Обмеження,
пов'язані з прийняттям на державну службу. Проходження державної служби.
Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби. Класифікація посад.
Ранги державних службовців. Припинення державної служби. Служба в
органах місцевого самоврядування. Дипломатична служба. Служба в органах
внутрішніх справ. Військова та альтернативна (невійськова) служба. Інші види
публічної служби.
Тема 15. Методи публічного адміністрування
Поняття методів публічного адміністрування. Види методів публічного
адміністрування. Переконання в публічному адмініструванні. Заохочення в
публічному адмініструванні. Примус в публічному адмініструванні. Види
примусових заходів в публічному адмініструванні. Заходи запобігання. Заходи
попередження. Заходи відповідальності за порушення установлень публічної
адміністрації.
Тема 16. Форми публічного адміністрування
Поняття форм публічного адміністрування. Види форм публічного
адміністрування.
Адміністративна
нормотворчість.
Адміністративне
розпорядництво. Адміністративний договір. Реєстраційні та інші юридично
значущі дії. Організаційні дії. Матеріально-технічні операції.
Тема 17. Забезпечення законності публічного адміністрування
Поняття законності. Гарантії забезпечення законності. Правовий механізм
забезпечення законності. Способи забезпечення законності. Контроль як спосіб
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забезпечення законності. Нагляд як спосіб забезпечення законності. Звернення
громадян як спосіб забезпечення законності.
Тема 18. Зміст публічного управління
Публічний інтерес. Публічна влада. Влада публічної адміністрації
(адміністративна влада). Публічне управління як спосіб реалізації публічної
влади. Види публічного управління. Державне управління. Місцеве
самоврядування. Громадське управління.
РОЗДІЛ 3. ВІДНОСИНИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Тема 19. Поняття адміністративних послуг
Адміністративні послуги в предметі адміністративного права. Суб’єкти
надання адміністративних послуг. Суб’єкти отримання адміністративних
послуг. Юридичний зміст адміністративної послуги. Адміністративні послуги
як засіб реалізації прав громадян. Акти адміністративних послуг. Дефініція
адміністративної послуги.
Тема 20. Нормативне забезпечення адміністративних послуг
Нормативні акти, які встановлюють загальні засади щодо надання
адміністративних послуг. Нормативні акти, які встановлюють підстави та
процедури надання окремих видів адміністративних послуг. Регулювання
адміністративних послуг законами. Регулювання адміністративних послуг
актами Кабінету Міністрів. Регулювання адміністративних послуг актами
центральних органів виконавчої влади. Регулювання адміністративних послуг
місцевими органами публічної адміністрації.
РОЗДІЛ 4. ВІДНОСИНИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ
Тема 21. Загальні положення адміністративного судочинства
Судовий адміністративний
процес.
Поняття
адміністративного
судочинства. Характеристика Кодексу адміністративного судочинства України.
Завдання адміністративного судочинства Принципи адміністративного
судочинства. Поняття адміністративного позову.
Тема 22. Організація адміністративного судочинства
Система адміністративних судів. Місцеві адміністративні суди.
Апеляційні адміністративні суди. Верховний суд України. Юрисдикція
адміністративних судів. Предметна юрисдикція адміністративних судів.
Територіальна юрисдикція адміністративних судів. Інстанційна юрисдикція
адміністративних судів. Особи, які беруть участь у справі. Сторони в судовому
адміністративному процесі. Інші учасники адміністративного судового
процесу. Докази в адміністративному судочинстві.
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Тема 23. Види проваджень за Кодексом адміністративного
судочинства
Провадження в суді першої інстанції. Право на звернення до
адміністративного суду. Апеляційне провадження. Поняття апеляції в
адміністративному судочинстві. Суд апеляційної інстанції. Порядок і строки
апеляційного оскарження. Касаційне провадження. Поняття касації в
адміністративному судочинстві. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне
оскарження.
Тема 24. Процесуальний примус
Поняття заходів процесуального примусу. Підстави і порядок
застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального
примусу. Попередження. Видалення із залу судового засідання. Тимчасове
вилучення доказів для дослідження судом. Привід. Штраф. Особливості
застосування заходів процесуального примусу.
РОЗДІЛ 5.
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ВІДНОСИНИ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ

Тема
25.
Законодавче
забезпечення
відповідальності
за
адміністративні правопорушення (проступки)
Конституційність відповідальності за вчинення адміністративних
правопорушень. Законодавство України про адміністративні правопорушення.
Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Характеристика інших актів законодавства щодо адміністративних
правопорушень.
Завдання
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення. Взаємодія Кодексу України про адміністративні
правопорушення з іншими актами законодавства, що регулюють
адміністративну відповідальність. Повноваження місцевих рад щодо прийняття
рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.
Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення.
Тема 26. Поняття адміністративного правопорушення (проступку)
Визначення адміністративного проступку в законодавстві. Історія поняття
«адміністративний проступок» і його співвідношення з поняттям
«адміністративне правопорушення». Апостеріорні і апріорні ознаки
адміністративного проступку. Суспільна небезпечність і шкідливість
адміністративного проступку. Співвідношення адміністративного проступку і
злочину. Співвідношення адміністративного і дисциплінарного проступку.
Тема 27. Склад адміністративного проступку.
Поняття
складу адміністративного
проступку.
Види
складів
адміністративного проступку. Система ознак складу. Об'єкт адміністративного
проступку. Об'єктивна сторона адміністративного проступку. Суб'єкт
адміністративного проступку. Суб'єктивна сторона адміністративного

39

проступку. Вчинення адміністративного правопорушення умисно. Вчинення
адміністративного правопорушення з необережності. Види адміністративних
правопорушень. Запобігання адміністративним правопорушенням.
Тема 28. Адміністративна відповідальність
Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Законодавче
забезпечення
адміністративної
відповідальності.
Відокремлення
адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.
Принципи адміністративної відповідальності. Вік, після досягнення якого
настає адміністративна відповідальність. Відповідальність посадових осіб.
Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія
дисциплінарних статутів. Відповідальність іноземних громадян і осіб без
громадянства. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
(крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність). Можливість звільнення
від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення.
Вікові
межі
адміністративної
відповідальності
неповнолітніх.
Застосування до неповнолітніх заходів впливу. Зобов'язання публічно або в
іншій формі попросити вибачення у потерпілого. Застереження. Догана або
сувора догана. Передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх
замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою,
а також окремим громадянам на їх прохання. Застосування до неповнолітніх
загальних підстав адміністративної відповідальності.
Тема 29. Адміністративні стягнення
Поняття адміністративного стягнення. Мета адміністративного стягнення.
Система адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до
неповнолітніх. Основні і додаткові адміністративні стягнення. Попередження.
Штраф. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація
предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права, наданого
даному громадянинові. Позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю. Громадські роботи. Суспільно корисні роботи.
Виправні роботи. Адміністративний арешт. Адміністративний арешт з
утриманням на гауптвахті.
Тема 30. Накладення адміністративного стягнення
Загальні
правила
накладення
стягнення
за
адміністративне
правопорушення. Обставини, що пом'якшують відповідальність за
адміністративне правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність
за адміністративне правопорушення. Накладення адміністративних стягнень
при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Обчислення строків адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного стягнення.
Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана
адміністративному стягненню. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну

40

шкоду. Забезпечення законності
адміністративні правопорушення.

при

застосуванні

заходів

впливу

за

Тема 31. Загальні засади адміністративно-деліктного провадження
(провадження в справах про адміністративні проступки)
Поняття адміністративно-деліктного провадження (процесу). Завдання
адміністративно-деліктного провадження. Порядок провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
Загальна характеристика заходів забезпечення адміністративноделіктного
провадження.
Доставлення
порушника.
Адміністративне
затримання. Особистий огляд і огляд речей. Вилучення речей і документів (у
тому числі посвідчення водія). Тимчасове затримання транспортного засобу.
Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і
маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп'яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що
знижують їх увагу та швидкість реакції. Привід. Суб’єкти, яким надано право
застосовувати заходи процесуального примусу.
Складення протоколу про адміністративне правопорушення. Особи, які
мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.
Надіслання протоколу. Випадки, коли протокол про адміністративне
правопорушення не складається. Місце протоколу про адміністративне
правопорушення у системі процесуальних документів адміністративноделіктного провадження.
Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення. Види
постанов по справі про адміністративне правопорушення.
Тема 32. Стадії адміністративно-деліктного провадження
Поняття стадії адміністративно-деліктного провадження. Порушення справи.
Адміністративне розслідування. Докази і доказування у справі про
адміністративне правопорушення. Види доказів. Оцінка доказів. Розгляд
справи. Суб’єкти, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.
Підготовка справи до розгляду. Винесення постанови. Види постанов. Перегляд
постанови. Оскарження постанови. Перегляд постанови вищестоящим
керівником. Виконання постанови. Звернення постанови до виконання.
Безпосереднє виконання постанови. Особливості виконання постанов про
накладення окремих адміністративних стягнень

41

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня
1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
2. Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : станом на 14
січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - Офіц. вид. - Харків : Право, 2019. – 246 с.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Чинне зак.-во
зі змін. та доп. ст. на 20 січня 2019 року (відповідає офіц. текстові) - К.: ЦУЛ,
– 2019. – 252с.
4. Про Кабінет Міністрів України: Закон від 27.02.2014 № 794-VІІ //
Голос України від 01.03.2014. - № 39, / Спецвипуск /.
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997
// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170.
6. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту : Закон України від 08.07.2011 р. // Голос України від 03.08.2011 –
№ 142.
7. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VІІІ// http:
// rada.gov.ua.
8. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011
року // Урядовий кур’єр від 15.02.2011 - № 28.
9. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від
07.06.2001 р. // Офіційний вісник України. – 13 липня 2001 р. – № 26. – Ст.
1151.
10. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від
15.01.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.
11. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від
17.03.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.
12. Про запобігання корупції : Закон від 14.10.2014 № 1700-VІІ // http: //
rada.gov.ua.
13. Закон України «Про звернення громадян» // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – №47. – Ст. 256.
14. Закон України «Про громадські об’єднання» // Офіційний вісник
України, від 27.04.2012, № 30, стор. 26, стаття 1097, код акту 61211/2012
15. Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 № 580-VІІІ http: //
rada.gov.ua.
16. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.12 //
Урядовий кур’єр від 10.10.2012 № 184. // http: // rada.gov.ua.
17. Положення про Офіс Президента України // затверджено Указом
Президента України від 25 червня 2019 року № 436/2019 // Офіційний вісник
Президента України – 2019 р., № 51, стаття 1734.
18. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади:
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // http: //
rada.gov.ua

42

19. Стратегія реформування державного управління України на період до
2021 року, Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 474 // http: // rada.gov.ua.
Монографії, підручники, навчальні посібники тощо:
1.
Адміністративна відповідальність : курс лекцій / за ред.. О.В.
Кузьменко. К. : Юрінком Інтер, 2016. – 568 с.
2.
Адміністративна відповідальність : навч. посіб. для студ.ВНЗ //
МОН України. Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т"; За заг. ред.
Т.О.Коломоєць. – Київ : Істина, 2011 р. – 184 с.
3.
Адміністративне право [Текст] : підручник / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за
заг. ред. проф. Ю. П. Битяка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків :
Право, 2020. - 390, [1] с.
4.
Адміністративне право України. Повний курс [Текст] : підручник /
[В. В. Галунько та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф. В. Галунька та д-ки
юрид. наук, проф. О. Правоторової ; Акад. адмін.-прав. наук, НДІ публ. права. Вид. 4-те. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. - 654 с.
5.
Адміністративне судочинство України [Текст] : навч. посіб. /
Бортник Н. П. [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т права, психології та
інновац. освіти. - Київ : Людмила, 2021. - 339 с.
6.
Адміністративне судочинство: теорія адміністративної юрисдикції
та практика реалізації окремих матеріально-правових і процесуальних
інститутів адміністративного права [Текст] : монографія / С. О. Короєд, М. В.
Лошицький. - Київ : Людмила, 2021. - 203 с.
7.
Гордєєв, В. В. Адміністративне судочинство [Текст] : навч.-метод.
посіб. / В. В. Гордєєв, А. Л. Паскар. - Чернівці : ЧНУ, 2021. - 80 с.
8.
Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти /
[Ю. П. Битяк та ін.]. - 3-тє вид., допов. та перероб. - Харків : Право, 2018. 183 с..
9.
Адміністративне право і
процес:
теорія
та
практика правозастосування : монографія / Р. С. Мельник. - Херсон :
Гельветика, 2019. - 211 с.
10. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліцейських : навч.
посіб. // Білик В.М., Братель С.Г., Варивода В.І. та ін. ; МВС України, НАВС,
Каф. поліцейського права - Київ: ФОП Маслаков, - 2020р. 286 с.
11. Апеляційні суди в системі суб'єктів адміністративного права :
монографія / А. О. Кубишкіна, Н. С. Андрійченко, О. М. Рєзнік ; Сум. держ. унт. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2018. - 191 с.
12. Бандура С. О. Адміністративно-правові засади адміністративного
права України та країн-учасниць ЄС (Греції, Болгарії, Іспанії, Румунії)
порівняльно-правовий аналіз [Текст] : монографія / С. О. Бандура . - Херсон :
Гельветика, 2019. - 156 с.
13. Джерела адміністративного права України: проблеми судового
застосування : монографія / Володимир Решота ; ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу
і права". - Львів : Галицька видавнича спілка, 2018. - 431 с.

43

14. Запобігання конфлікту інтересів у діяльності органів системи
Міністерства внутрішніх справ : метод. рек. / [А. Б. Фодчук, О. М. Стрільців, І.
Г. Гаман, І.Д. Пастух та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ. 2019. 72 с.
15. Зразкові та типові справи в адміністративному судочинстві : теорія і
практика : монографія //Вісник... -Харків: Право - // В.А.Миколаєць - Київ: 2020р. 403 с.
16. Кодекс адміністративного судочинства України : Кодекс України
від 6 липня 2005 р. №2747-IV ( У ред. Закону України від 3 жовтня 2017 р.
№2147-VIII ). Офіц. текст зі змін. та доп. станом на 10 жовтня 2020 р. // Мін.
юстиції України - Київ: Форум, - 2020р. 295с.
17. Колпаков В.К. Послуги в предметі адміністративного права / В. К.
Колпаков // Науковий вісник Національної академії внутр. справ: Науковотеоретичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 23 – 32.
18. Концепція реформи адміністративного права (Проект) //
Український правовий часопис. – № 4. – 1999. – С. 35 – 60.
19. Кузьменко О.В. курс адміністративного процесу. Навчальний
посібник/ О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 208 с.
20. Курс адміністративного права України: підручник / За ред. О. В.
Кузьменко / Юрінком Iнтер, 2018. — 904 с.
21. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К.,
Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер,
2013. – 864с.
22. Методи адміністративного права: питання теорії та практики :
монографія / В. В. Юровська ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : Гельветика,
2018. - 343 с.
23. Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання
корупції"/ за ред.. О.В. Тахтая. Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 348 с.
24. Науково-практичний коментар Кодекс України про адміністративні
правопорушення // за заг. ред. С.В.Пєткова. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 791 с.
25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81226
Україна, Державна служба інтелектуальної власності. Програмний продукт
«Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративна реформа в Україні» /
Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Плугатир М.В., Співак М.В., Підвисоцький В.В.;
авторські права належать НАВС, дата реєстрації 05.09.2018.
26. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація
діяльності: Практичний посібник, видання 2-ге, доповнене і допрацьоване / За
заг. ред. Тимощука В.П. – Київ, СПД Москаленко О.М., 2011. – 432 с.
Інтернет-ресурси
1.
http://www.rada.gov.ua/ - Верховна Рада України
2.
http://www.guds.gov.ua – Національне агентство України з питань
державної служби
3.
http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ
України
4.
http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

44

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ
1.
Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без
громадянства.
2.
Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
3.
Адміністративна процедура: поняття та законодавче забезпечення.
4.
Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування
5.
Адміністративний арешт.
6.
Адміністративний договір в публічному адмініструванні.
7.
Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні: поняття та
види
8.
Адміністративно-правовий статус біженців.
9.
Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань.
10. Адміністративно-правовий статус державних агентств.
11. Адміністративно-правовий статус державних бюро.
12. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій.
13. Адміністративно-правовий статус державних служб.
14. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без
громадянства.
15. Арешт з утриманням на гауптвахті.
16. Види заходів процесуального примусу в адміністративному
судочинстві
17. Види органів виконавчої влади.
18. Види постанов у справі про адміністративний проступок.
19. Вимоги до позовної заяви.
20. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не
складається.
21. Виправні роботи.
22. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких
поширюється дія дисциплінарних статутів.
23. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
24. Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами та
огляд на стан сп'яніння.
25. Вступ на державну службу.
26. Громадські роботи та суспільно корисні роботи як адміністративні
стягнення.
27. Джерела адміністративного права
28. Докази в адміністративному судочинстві.
29. Докази в справах про адміністративні правопорушення.
30. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
31. Запобігання корупційним проявам у публічній службі
32. Заходи попередження в публічному адмініструванні.
33. Заходи припинення в публічному адмініструванні.
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34. Звернення громадян у системі способів забезпеченні законності.
35. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення.
36. Зміст та основні ознаки суб’єктивної сторони адміністративного
проступку.
37. Інстанційна юрисдикція адміністративних судів.
38. Інструменти захисту прав приватних осіб у сфері публічного
адміністрування
39. Інструменти публічного адміністрування
40. Кабінет Міністрів України і публічна адміністрація.
41. Категорії справ про адміністративні проступки, що розглядаються
лише судами.
42. Конфіскація та оплатне вилучення предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення.
43. Критерії, за якими суд оцінює правомірність рішень, дій чи
бездіяльності суб'єкта публічного адміністрування;
44. Методи публічного адміністрування.
45. Міністерства в публічній адміністрації.
46. Місце розгляду справ про адміністративні проступки.
47. Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного
права.
48. Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування
49. Об’єкт адміністративного проступку.
50. Обставини, що виключають провадження в справах про
адміністративні проступки.
51. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність.
52. Обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність.
53. Окремі суб'єктивні публічні права та їх реалізація (право на доступ
до публічної інформації).
54. Окремі суб'єктивні публічні права та їх реалізація (право на участь в
ухваленні рішень).
55. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного
права.
56. Оскарження
постанови
по
справі про
адміністративне
правопорушення.
57. Основні та додаткові ознаки об’єктивної сторони адміністративного
проступку.
58. Особливості неурядової організації як суб'єкта адміністративного
права.
59. Особливості юридичного складу адміністративного проступку,
зафіксованого в автоматичному режимі.
60. Підстави адміністративної відповідальності.
61. Підсудність адміністративних справ апеляційним судам.
62. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю.
63. Позбавлення спеціального права, наданого громадянину.
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64. Поняття державної служби та публічної служби.
65. Поняття і види стягнень за Кодексом України про адміністративні
правопорушення.
66. Поняття та види суб’єктів адміністративного проступку.
67. Поняття та ознаки адміністративного права.
68. Поняття та ознаки адміністративного проступку.
69. Поняття та особливості адміністративної відповідальності.
70. Поняття та структура публічної адміністрації.
71. Порядок і підстави проведення особистого огляду та огляду речей.
72. Порядок і підстави тимчасового вилучення посвідчення водія.
73. Порядок і підстави тимчасового затримання транспортних засобів.
74. Порядок оскарження постанови суду у справі про адміністративне
правопорушення.
75. Права
особи,
яка
притягається
до
адміністративної
відповідальності.
76. Предмет адміністративного права.
77. Президент України і публічна адміністрація.
78. Приватна особа як суб'єкт адміністративного права.
79. Принципи адміністративного судочинства.
80. Принципи адміністративної відповідальності.
81. Система адміністративних судів.
82. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів.
83. Справи, що підсудні місцевим адміністративним судам.
84. Справи, що підсудні окружним адміністративним судам.
85. Сторони в адміністративному судочинстві.
86. Строки накладення адміністративного стягнення.
87. Суд апеляційної інстанції в адміністративних справах.
88. Територіальна юрисдикція (підсудність) адміністративних судів.
89. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом в
системі органів публічної адміністрації.
90. Штраф як адміністративне стягнення.
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4 ІНОЗЕМНА МОВА
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступне випробування з іноземної мови (англійська, німецька,
французька) до магістратури за професійною спрямованістю має на меті
визначення рівня підготовки вступників до магістратури в галузі іноземних
мов. Для успішного складання іспиту вступнику треба продемонструвати
практичні навички володіння іноземною мовою.
У Програмі визначено мету й завдання вступного випробування з
іноземної мови на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра в
Національній академії внутрішніх справ. Програма окреслює обсяг знань і
вмінь з іноземної мови за програмою підготовки бакалавра.
Програму розроблено на основі навчальних програм з іноземної мови для
студентів різних напрямів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
«бакалавр». Зміст завдань вступного випробування не виходить за межі цих
програм.
Мета програми:
а) визначити єдині вимоги до вступного випробування з іноземної мови
для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра;
б) сконцентрувати увагу вступників на систематизації і повторенні
важливих практичних навичок і вмінь володіння іноземною мовою з
урахуванням професійної спеціалізації;
в) перевірити у вступників рівень сформованості професійнокомунікативної іншомовної компетенції на рівні В2+ – С1, у всіх видах
мовленнєвої діяльності в процесі оволодіння іноземною мовою на рівні ступеня
бакалавра.
Вступники складають іспит із тієї іноземної мови, з якої вони складали
державний іспит для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра.
Форма вступних випробувань – усна бесіда, з урахуванням професійної
спеціалізації.
Вступне випробування проводиться іноземною мовою з метою перевірки
практичних знань і визначення рівня володіння вступниками лексичними,
граматичними та комунікативними навичками в обсязі програми з іноземних
мов для ЗВО і навичками роботи з текстом професійного характеру.
Оцінювання рівня сформованості іншомовної компетенції вступників
здійснюється за шкалою і критеріями, які подані у Загальноєвропейських
Рекомендаціях з мовної освіти і рекомендовані міністерством освіти і науки
України №14/18.2-481 від 02.03.2005). У програмі подається список
рекомендованої літератури та перелік питань для підготовки до вступного
випробування з англійської, німецької та французької мов.
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1. ВИМОГИ ДО ПРАКТИЧНОГО ВОЛОДІННЯ ВСТУПНИКАМИ
ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне випробування з іноземної мови (англійська, німецька,
французька) для здобуття ступеня вищої освіти магістра передбачає перевірку:
 рівня сформованості у вступників загальної іншомовної комунікативної
компетенції за видами мовленнєвої діяльності (говоріння, письмо, аудіювання,
читання);
 рівня сформованості професійно орієнтованої комунікативної
компетенції (бесіда іноземною мовою);
 рівня сформованості граматичної та лексичної компетенції
(використанням відповідних граматичних структур та лексичного мінімуму).
Згідно з вимогами Програми після закінчення вивчення курсу іноземної
мови (ІМ) у бакалавраті студент повинен:
 володіти навичками та вміннями усної комунікації й застосовувати їх
для спілкування в навчальних, загальнонаукових і професійних цілях;
 розуміти усне монологічне й діалогічне мовлення, що стосується тем
загальнонаукового й професійного характеру;
 активно володіти базовою граматикою й основними граматичними
явищами, характерними для загальнонаукового й професійного мовлення;
 володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з
рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, країнознавчої та фахової
тематики;
 знати базову, загальнонаукову лексику, а також термінологію в галузі
вузької спеціалізації;
 уміти користуватися словником у ході читання професійно
орієнтованої літератури;
 вилучати, інтерпретувати здобуту інформацію із оригінальних
суспільно-політичних та фахових текстів і репрезентувати їх у відповідній
формі (реферат, анотація, переказ, доповідь, ece та ін. в усній та письмовій
формі) як рідною, так і іноземною мовами;
 брати участь у дискусії на теми, пов'язані зі спеціальністю;
формулювати запитання й відповідати на них;
 володіти основними прийомами адекватного перекладу професійно
орієнтованої літератури.
А це означає, що на вступному випробуванні з ІМ кандидат повинен
продемонструвати високий рівень сформованості іншомовної комунікативної
компетенції, необхідної йому в професійній діяльності.
Вступник має
компетенціями:

продемонструвати

володіння

такими

іншомовними
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Письмо
Письмо сприяє формуванню вмінь говоріння і читання та має на меті уміння
викладати свої думки (висловлюватись) у письмовій формі за схемою або
ситуацією.
Вступник повинен уміти:
 скласти план відповіді за запропонованою темою;
 викласти в письмовій формі ключові слова та основні тези доповіді.
Обсяг написаного може бути різним.
Фонетика
Англійський алфавіт. Міжнародний фонетичний алфавіт. Приголосні:
вимова приголосних. Голосні: вимова голосних. Правила читання
буквосполучень. Наголос: словесний наголос, наголос у фразах, логічний
наголос. Ритм. Інтонаційні особливості англійського речення. Вимова
смислових груп.
Лексика
Вступники повинні вільно володіти лексикою в межах побутових тем, а
також тем, пов’язаних зі сферою професійної діяльності студента (2 500
одиниць); уміти варіювати формулювання, щоб уникнути частих повторів. До
словникового запасу включаються також фразеологізми, найбільш вживані
синоніми й антоніми іноземної мови, умовні скорочення.
Говоріння
Усне мовлення (діалогічне та монологічне) являє собою виконання
системи мовленнєвих дій від елементарних висловлювань до вирішення
комунікативних ситуацій, наближених до реального спілкування.
Вступник повинен розуміти іноземну мову в обсязі тематики, засвоєної у
вищому навчальному закладі, правильно відповідати на запитання до
прочитаного тексту й вести бесіду в межах тем, визначених навчальною
програмою, використовуючи при цьому репліки, що становлять запитаннявідповіді, репліки-запрошення та репліки-відповіді, які виражають згоду або
незгоду чи вимагають уточнення. Лаконічно і послідовно викласти свої думки
відповідно до запропонованої ситуації в межах передбаченої програмою
тематики і засвоєного лексико-граматичного матеріалу. Обсяг висловлювання
складає 16–20 речень граматично правильно оформлених.
Аудіювання
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Аудіювання передбачає сприймання мови іншої особи при
безпосередньому спілкуванні (до 7% незнайомих слів), адекватну реакцію на
почуте під час розмови.
Вступник повинен розуміти англійську мову на слух при довжині фраз 7–
8 слів. Розуміння матеріалу перевіряється за допомогою запитань до тексту,
переказу англійською або українською мовою (залежно від рівня володіння
англійською мовою).
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
2.1. Англійська мова
Морфологія
Артикль. Означений, неозначений, його значення та вживання.
Відсутність артикля. Вживання артикля з власними назвами, назвами
абстрактних понять та речовин.
Іменник. Однина та множина іменників. Відмінки іменників: загальний та
присвійний. Функції іменника в реченні
Прикметник. Ступені порівняння прикметників.
Числівник. Кількісні та порядкові. Прості та десяткові дроби, дати,
відсотки.
Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, неозначені,
заперечні. Об'єктний відмінок особових займенників. Абсолютна форма
присвійних займенників.
Дієслово. Особові та неособові форми дієслова. Смислові, допоміжні і
напівдопоміжні дієслова. Основні форми дієслова і правила їх утворення.
Значення і вживання дієслів: tо be, to have. Модальні дієслова: сan, may, must,
should, would. Правильні та неправильні дієслова. Три форми дієслова.
Активний стан дієслова. Часи групи Simple (Indefinite): Present, Past, Future.
Утворення, вживання, переклад. Показники часу.
Часи групи Continuous (Present, Past, Future). Утворення, вживання,
переклад. Ознаки часу. Способи вираження майбутнього часу (to be going to,
Present, Future Simple, Present Continuous).
Часи групи Perfect (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад.
Показники часу.
Часи групи Perfect Continuous (Present, Past, Future). Утворення,
вживання, переклад. Ознаки часу.
Пасивний стан дієслів. Утворення, вживання, переклад.
Наказовий спосіб.
Узгодження часів. Пряма та непряма мова.
Інфінітив. Інфінітивні комплекси.
Дієприкметник. Дієприкметникові комплекси.
Герундій і віддієслівний іменник. Комплекси з герундієм.
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Герундій та дієприкметник І. Основні відмінності.
Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання. Сталі вирази з
прийменниками.
Прислівник. Ступені порівняння прислівників.
Дієприкметник. Часи групи Continuous (Present, Past, Future). Утворення,
вживання, переклад. Показники часу.
Словотворення. Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів.
Найуживаніші префікси. Утворення слів зміною наголосу. Утворення слів за
допомогою конверсії. Утворення слів словоскладанням чи основоскладанням.
Синтаксис
Структура англійського речення. Речення: розповідні, питальні, наказові,
окличні.
Прості: поширені,
непоширені.
Складні: складносурядні,
складнопідрядні.
Головні члени речення: іменник, займенник, числівник, інфінітив,
герундій.
Присудок: простий дієслівний, складений іменний, складений дієслівний.
Другорядні
члени
речення:
додаток
(прямий,
непрямий,
прийменниковий), обставини (обставина місця, обставина часу, обставина
способу дії, обставина причини, обставина мети), означення (прикметник,
іменник у присвійному відмінку, іменник у загальному відмінку, присвійний
займенник, числівник, дієприкметник теперішнього і минулого часу, інфінітив).
Типи підрядних речень: підметове, предикативне, означальне, місця, часу,
причини, мети, способу дії, умовне, наслідкове.
Умовні речення: реальні умовні речення Conditional I (if…), нереальні
умовні речення (Conditional II), нереальні умовні речення, що стосуються
минулого (Conditional III).
Питальні речення: загальні запитання; спеціальні запитання; запитання до
різних членів речення (до підмета і його означення, до присудка, до іменної
частини присудка, до прямого додатка, до прийменникового додатка, до
означення додатка, до обставини); альтернативні запитання, роз’єднувальні
запитання.
2.2. Німецька мова
Морфологія
Артикль. Означений, неозначений, нульовий артикль, його значення та
вживання. Вживання артикля з власними назвами, назвами абстрактних понять
та речовин.
Іменник. Рід іменників. Однина та множина іменників. Відмінки
іменників. Типи відмінювання іменників. Функції іменника у реченні
Прикметник. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння
прикметників.
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Числівник. Кількісні та порядкові. Прості та десяткові дроби, дати,
відсотки.
Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, відносні,
неозначені, заперечні, взаємні. Відмінювання займенників.
Дієслово. Основні форми дієслова і правила їх утворення. Значення і
вживання дієслів: sein, haben, werden. Модальні дієслова: können, dürfen,
müssen, sollen, wollen, mögen. Правильні та неправильні дієслова. Три форми
дієслова. Partizip II. Активний стан дієслова. Часи дієслова: утворення,
вживання, переклад. Пасивний стан дієслів: утворення, вживання, переклад.
Наказовий спосіб. Інфінітив. Інфінітивні комплекси.
Дієприкметник. Дієприкметникові комплекси.
Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання. Сталі вирази з
прийменниками.
Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Вживання прислівників.
Займенникові прислівники: питальні, вказівні.
Словотворення. Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів.
Найбільш уживані префікси. Утворення слів складанням слів або їхніх основ.
Синтаксис
Структура німецького речення. Речення: розповідні, питальні, наказові,
окличні.
Прості: поширені,
непоширені.
Складні: складносурядні,
складнопідрядні, безсполучникові.
Головні члени речення: іменник, займенник, числівник, інфінітив.
Присудок: простий дієслівний, складений іменний,
складений дієслівний.
Другорядні
члени
речення:
додаток
(прямий,
непрямий,
прийменниковий), обставини (обставина місця, обставина часу, обставина
способу дії, обставина причини, обставина мети), означення: прикметник,
іменник у присвійному відмінку, іменник у загальному відмінку, присвійний
займенник, числівник, дієприкметник теперішнього і минулого часу, інфінітив.
Типи підрядних речень: підметове, предикативне, означальне, місця, часу,
причини, мети, способу дії, умовне, наслідкове.
Питальні речення: загальні запитання; спеціальні запитання; запитання до
різних членів речення (до підмета і його означення, до присудка, до іменної
частини присудка, до прямого додатка, до прийменникового додатка, до
означення додатка, до обставини); альтернативні запитання.
2.3. Французька мова
Морфологія
Іменник (Le Nom). Граматичні категорії іменника. Рід іменників. Число
іменників. Функції іменника у реченні.
Артикль (L’Article). Неозначений артикль (форми, вживання). Означений
артикль (форми, вживання). Частковий артикль (форми, вживання). Відсутність
артикля. Артикль і прийменник “de”. Вживання артикля з власними іменами.
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Прикметник (L’Adjectif). Рід прикметників. Число прикметників. Ступені
порівняння якісних прикметників. Місце прикметників. Займенникові
прикметники (вказівні, присвійні, питальні). Неозначені прикметники.
Прислівник (L’Adverbe). Групи прислівників за значенням. Прислівники з
суфіксом –ment. Ступені порівняння прислівників. Місце прислівників.
Числівник (Les Noms de nombre). Кількісні числівники. Порядкові
числівники. Прості та десяткові дроби, дати, відсотки.
Займенник (Le Pronom.) Різні види займенників: Особові займенники.
Придієслівні особові займенники. Незалежні особові займенники. Зворотний
займенник “se”. Адвербіальні займенники “en” та “y”. Вказівні займенники.
Присвійні займенники. Питальні займенники. Відносні займенники que, qui,
dont. Неозначені займенники.
Дієслово (Le Verbe). Типи відмінювання французьких дієслів. Активний та
пасивний стан. Заперечна форма дієслова. Безособовий зворот il y a. Безособова
форма дієслова. Займенникові дієслова. Утворення та вживання часових форм.
Індикатив. Часи дійсного способу: futur immédiat, passé immédiat, passe
composé, imparfait, futur simple, plus-que-parfait. Умовний спосіб: Conditionnel.
Наказовий спосіб. Узгодження часів. Неособові форми дієслова (інфінітив,
дієприкметник теперішнього та минулого часу, Gérondif). Subjonctif: Утворення
subjonctif présent. Вживання subjonctif y підрядних реченнях.
Прийменник (La préposition). Різні види прийменників.
Синтаксис
Порядок слів у французькому реченні. Типи речень залежно від мети
висловлювання. Типи речень залежно від будови. Головні члени речення.
Другорядні члени речення. Типи питальних речень (загальні, спеціальні,
альтернативні, розділові). Типи підрядних речень: підметове, предикативне,
означальне, місця, часу, причини, мети, способу дії, умовне, наслідкове. Пряма
та непряма мова.
3. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
(АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА)
3.1. Структура білета
Вступне випробування проводиться у формі бесіди іноземною мовою із
зазначеної в білеті теми за професійним спрямуванням. Оскільки для майбутніх
магістрів важливо вміти коректно вести та підтримувати обговорення
(дискусію) певних наукових чи професійних проблем, дане завдання
спрямоване на перевірку сформованості навичок і вмінь комунікативної
компетенції вступників.
У підрозділі 3.3 подано орієнтовну тематику для проведення усної
співбесіди англійською, німецькою і французькою мовами.
Об’єкт контролю: рівень сформованості іншомовної комунікативної
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компетенції вступників.
Форма контролю: монологічне мовлення та індивідуальна усна
співбесіда з перевіркою правильності оформлення думки, мовленнєвої реакції,
характеру паузації, ситуативності висловлювань.
3.2. Критерії оцінювання відповідей вступників
Оцінювання говоріння (бесіди).
Оцінюється з урахуванням адекватності відповіді поставленому
комунікативному завданню та нормам сучасного усного іншомовного
мовлення. Оцінюється мовленнєва поведінка вступників:
 виконання завдання: організація того, що і як сказано, з огляду на
кількість, якість, відповідність та чіткість інформації;
 використання: точність та доречність використання мовних засобів;
лексичний і граматичний діапазон;
 логічна послідовність, обсяг та відповідність мовленнєвій діяльності
вступника;
 вимова: здатність студента продукувати розбірливі висловлювання.
 спілкування: здатність вступника брати активну участь у бесіді, обмін
репліками та підтримання інтеракції (ініціювання розмови та реагування
належним чином).
3.3. Зразки тем для бесіди
АНГЛІЙСЬКА МОВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

The State structure of Ukraine.
The Constitution of Ukraine.
The legislative power in Ukraine.
The judicial power in Ukraine.
Judicial institutions of Ukraine.
The executive power in Ukraine.
National symbols of Ukraine.
The Parliament of Ukraine and its functions.
Universal Declaration of Human Rights.
The legislative power in Great Britain.
Court system in Great Britain.
Court system in the USA.
Court system in Ukraine.
The Parliament of Great Britain and its functions.
The political and state system of the USA.
The State structure of the USA.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ukraine’s European choice.
Judicial institutions of the USA.
Interpol, its structure and aims.
Classification of crimes.
European Parliament and its roles.
Interpol and its functions.
The European Union: structure and functions.
Juvenile delinquency.
Problem of drug addiction in Ukraine and abroad.
Civil law.
Rights and duties of the citizens of Ukraine.
Ukrainian police – structure, tasks and responsibilities.
The United Nations and its role in the modern world.
Types of legal punishment.

НІМЕЦЬКА МОВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rechtsverhältnisse im Familienrecht.
Schuldenfähigkeit im Strafrecht.
Rechtsfähigkeit. Natürliche und juristische Personen.
Arbeitsrecht im internationalen Vergleich.
Verfassung als zentrales Rechtsdokument. Ukrainische Verfassung.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Geistiges Eigentum und Sacheigentum: Gemeinsamkeiten und
Unterschiede.
Rechtsanwaltschaft: Berufsfeld, Aufgabenbereich.
Gericht als ein Organ der Rechtsprechung. Gerichtssystem im
Deutschland.
Gericht als ein Organ der Rechtsprechung. Gerichtssystem in der
Ukraine.
Wahlenrecht: Rechtliche Grundlagen.
Rechtsberatung: Tätigkeitsfeld, Bedeutung in der Gesellschaft.
Staatlicher Aufbau und politisches System der Ukraine.
Staatlicher Aufbau und politisches System der Bundesrepublik
Deutschland.
Die Beziehungen zwischen der Ukraine und der BRD.
Gründung der Vereinten Nationen.
Aufgaben und Ziele der Vereinten Nationen.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Der Erhalt von internationalem Frieden und Sicherheit durch die
Vereinten Nationen.
Umsetzung der humanitären Hilfe durch die Vereinten Nationen.
Einhaltung des Völkerrechts.
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
Drogenprobleme im internationalen Vergleich.
Familienrecht und Familienschutz in der Ukraine und im Deutschland.
Das Verbrechen. Klassifikation der Verbrechen.
Grundrechte und Pflichte der Menschen.
Zivilrecht.
Grundrechte und Menschenrechte: Regelung in einzelnen Staaten.
Rechtsfähigkeit. Natürliche und juristische Personen.
Schuldunfähigkeit im Strafrecht.
Arbeitsrecht in der Ukraine.
Die gesetzgebende Gewalt. Bedeutung und Aufgaben.
Die richterliche Gewalt. Bedeutung und Aufgaben.
Juristenausbildung in der Ukraine. Arbeitsperspektiven.

ФРАНЦУЗСЬКА МОВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Le régime politique de l’Ukraine (le pouvoir législatif et exécutif).
L’organisation judiciaire de la France.
La milice ukrainienne, son organisation et ses devoirs.
La classification des infractions.
La lutte contre le trafic de drogues.
La science politique.
L’Interpol comme organisation internationale et intergouvernementale de la
police criminelle.
Les derniers événements en Ukraine et en France.
L'Organisation des Nations unies.
L’organisation du système judiciaire de l’Ukraine.
La police nationale de la France.
La milice ukrainienne, son organisation et ses devoirs.
La formation des cadres pour la milice ukrainienne. L’Académie nationale de
l’Intérieur d’Ukraine.
Le pouvoir politique.
Le pouvoir législatif.
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