
  



Вступ 

 

Метою програми фахового іспиту для вступу на освітньо-професійну 

програму «Публічне управління та адміністрування» підготовки магістра за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» є викладення 

основних вимог до вступників, надання їм вичерпної інформації щодо обсягу 

навчального матеріалу, що виноситься на іспит, критеріїв оцінювання та 

процедури проведення випробування.  

Метою фахового іспиту є перевірка і з’ясування рівня знань та вмінь, 

необхідних вступникам для опанування ними освітньо-професійної програми 

«Публічне управління та адміністрування» підготовки магістра за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування. 

Завданнями фахового іспиту є: 

 - оцінювання рівня теоретичної підготовки вступників до вирішення 

професійних завдань;  

- виявлення здатності вступника  до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу;  

- оцінювання розуміння вступником особливостей інституційної 

організації держави та суспільства в Україні, усвідомлення особливостей 

європейської інтеграції та врядування: 

- визначення здатності застосовувати набуті знання у практичній 

діяльності.  

Програма складається із вступу, основної частини, в якій викладено 

повний перелік тем навчального матеріалу, що виноситься на фаховий іспит, 

прикінцевих положень та списку рекомендованої літератури.  

 

 

 

 

 



1. Основна частина 

Фаховий  вступний іспит зі спеціальності 281 “Публічне управління та 

адміністрування” проводяться у формі тестування згідно з Положенням про 

фахові іспити під час прийому на навчання до ДВНЗ “Національний 

лісотехнічний університет України” в 2022 році для здобуття освітнього 

ступеня магістра. Програма фахового іспиту відповідає програмам основних 

нормативних навчальних дисциплін професійного спрямування відповідної 

спеціальності. 

Теми, що виносяться на іспит: 

Тема 1. Основи теорії держави і права 

Причини виникнення та теорії походження держави. Поняття та ознаки 

держави. Завдання та функції держави. Загальна характеристика форм держави. 

Сутність теорії поділу влади. Характеристика форми Української держави. 

Громадянське суспільство і правова держава. Шляхи формування 

громадянського суспільства та правової держави в Україні. Поняття права 

(сутність, принципи, функції). Форми (джерела) права. Норма права: поняття, 

структура та види. Система права. Правова система. Реалізація права. Предмет і 

метод правового регулювання. Правові відносини. Поняття правовідносин та їх 

ознаки. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин. 

Матеріальний та юридичний зміст правовідносин. Фактичний склад 

правовідносин. Структура правовідносин: суб’єкт, об’єкт, зміст. Правова 

характеристика фізичної особи як учасника правовідносин. Поняття 

правосуб’єктності та складові елементи (правоздатність, дієздатність та 

деліктоздатність). Поняття юридичної особи. Особливості праводієздатності 

юридичної особи. Поняття об’єкту правовідносин. Види об’єктів. Поняття 

юридичного та фактичного змісту правовідносин. Суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки: поняття та види. Юридичні факти: поняття та 

класифікація. Основи правової поведінки та юридичної відповідальності. 

Правосвідомість як відбиття правової дійсності. Правова культура: поняття, 

структура, функції. Поняття правової поведінки та її ознаки. Форми правової 

поведінки. Види правової поведінки. Правомірна поведінка: поняття та 

класифікація. Правопорушення: поняття, основні ознаки. Склад 

правопорушення. Види правопорушень. Юридична відповідальність: поняття, 

ознаки. Види юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. 

Підстави притягнення до юридичної відповідальності. Підстави звільнення від 

юридичної відповідальності.  



 

Тема 2. Основи конституційного права України  

Конституційне право – провідна галузь національного права України: 

поняття та предмет правового регулювання. Принципи конституційного права. 

Методи правового регулювання. Джерела конституційного права. Конституція 

– основний закон держави (загальна характеристика). Народовладдя в Україні 

та форми його здійснення. Територіальний устрій України. Діяльність органів 

місцевого самоврядування. 

 

Тема 3. Основи адміністративного права України 

Поняття, предмет, принципи адміністративного права. Методи 

адміністративного права. Джерела адміністративного права. Кодекс України 

про адміністративні правопорушення (загальна характеристика). Поняття та 

сфери державного управління. Адміністративно-правові відносини: поняття та 

основні ознаки. Види адміністративних правовідносин. Елементи 

адміністративно-правових відносин. Учасники адміністративно правових 

відносин. Адміністративна правосуб’єктність. Адміністративний юридичний 

факт: поняття, класифікація. Адміністративні правопорушення: поняття та 

ознаки. Види адміністративних проступків. Склад адміністративного 

правопорушення. Адміністративна відповідальність: поняття, ознаки. Суб’єкти 

адміністративної відповідальності. Підстави притягнення до адміністративної 

відповідальності. Адміністративне стягнення: поняття, система і види. 

Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. Підстави 

звільнення від адміністративної відповідальності. Адміністративна 

відповідальність за правопорушення на повітряному транспорті. 

 

Тема 4. Основи цивільного права України 

Цивільне право України: поняття, принципи та методи правового 

регулювання. Джерела цивільного права. Загальна характеристика Цивільного 

кодексу України. Цивільно-правові відносини: поняття, елементи. Загальна 

характеристика учасників цивільних правовідносин. Цивільна 

правосуб’єктність фізичних і юридичних осіб. Юридичні факти як підстави 

виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Право власності: 

поняття та форми права власності. Способи набуття і припинення права 

власності. Захист права власності. Цивільно-правовий договір: поняття, види та 

порядок укладення. Зобов'язання: поняття, види. Цивільно-правова 



відповідальність: поняття, суб’єкти, підстави цивільно-правової 

відповідальності. Цивільно-правова відповідальність в повітряному праві. 

Інститут спадкування: поняття, види та порядок.  

 

Тема 5. Основи трудового права України 

Поняття трудового права України і предмет його регулювання. Джерела 

трудового права. Кодекс законів про працю України (загальна характеристика). 

Трудовий договір: поняття, зміст і види. Порядок укладення та припинення 

трудового договору. Поняття переведення та переміщення на іншу роботу. 

Підстави розірвання трудового договору. Поняття і види робочого часу і часу 

відпочинку. Трудова дисципліна. Поняття дисциплінарного проступку та його 

склад. Порядок накладення дисциплінарного стягнення. Матеріальна 

відповідальність: поняття, види. Індивідуальні і колективні трудові спори, 

порядок їх вирішення. Поняття, форми і види соціального захисту.  

 

Тема 6. Менеджмент 

Організація як об’єкт управління. Поняття «організація». Ознаки та 

загальні риси організацій як об'єктів управління. Поділ праці в організації та 

потреба управління. Організація як відкрита система. Зовнішнє та внутрішнє 

середовище організації. Базові моделі організації та відповідні до них концепції 

управління організацією. Еволюція поглядів на сутність менеджменту. 

Співвідношення категорій «управління», «менеджмент», «адміністрування», 

«керування». Емпіричний підхід до менеджменту. Управління як наука і 

мистецтво. Функції менеджменту. Цикл менеджменту. Сучасне тлумачення 

ролі і сутності менеджменту.  

 

Тема 7. Управління персоналом  

Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. 

Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління 

персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». 

Етапи історичного розвитку управління персоналом. Особливості управління 

персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду. 

Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. Характеристика персоналу організації. 

Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Структура персоналу: штатна, 

організаційна, соціальна, рольова. Поняття та значення сучасної кадрової 

політики організацій. Основні структурні складові кадрової політики. Чинники, 



що впливають на формування кадрової політики. Стратегія управління 

персоналом. 

 

 

Тема 8. Економіка та фінанси підприємства  

Підприємство як суб’єкт господарювання, його місце в системі ринкових 

відносин. Організаційно-економічні умови функціонування підприємств. 

Економічний продукт, його класифікація, поняття номенклатури та 

асортименту продукції. Методи вимірювання продукції промислового 

підприємства. Товарна політика підприємства та порядок формування програми 

освоєння нових видів продукції. Розроблення товарної марки та здійснення її 

правової охорони. Якість продукції (послуг) як економічна категорія. Поняття 

та види економічних ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу 

підприємства. Властивості та взаємозв'язок окремих елементів ресурсного 

потенціалу підприємства. Методи виміру потенціалу підприємства. Фінансові 

ресурси підприємств, їх склад і характеристика. Власний капітал підприємства: 

суть, особливості формування та функції. Позиковий капітал підприємства. 

Грошові потоки підприємства. Фінансове планування на підприємстві. 

Фінансові відносини суб’єктів господарювання. 

 

2. Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання результатів фахового іспиту визначаються  

Положенням про фахові іспити під час прийому на навчання до ДВНЗ 

«Національний лісотехнічний університет України» в 2022 році для здобуття 

освітнього ступеня магістра. 

Вступник вважається допущеним до конкурсу, якщо отримав позитивну 

оцінку на фаховому іспиті, а саме – не нижче 100 балів за 200-бальною шкалою 

оцінювання 
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