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ЗМІСТ ПРОГРАМИ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

 

Тема 1. Предмет, методи і функції теорії держави та права 

Предмет теорії держави та права і її роль в оволодінні юридичними 

знаннями. Методологічне значення теорії держави та права. Загальнонаукові, 

спеціальнонаукові і приватнонаукові методи дослідження державно-

правових явищ. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки про 

державу та право (енциклопедія права, філософія права, загальна теорія 

держави та права). Загальнотеоретична юридична наука в Україні. Значення 

вивчення теорії держави та права для підготовки юристів. Система 

навчального курсу теорії держави та права. 

 

Тема 2. Поняття, походження і сутність держави 

Розуміння держави в історії державно-правової думки. Поняття 

держави, її соціальна цінність. Походження держави. Загальне і особливе в 

походженні держави. Ознаки, що відрізняють державу від влади в 

первіснообщинному суспільстві. Розвиток держави, її історичні типи. 

Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій суспільства. 

Правова держава та її основні ознаки. Правова держава і громадянське 

суспільство. 

 

Тема 3. Держава і політична система суспільства 

Політична система суспільства, її основні функції та елементи. 

Політична діяльність як основний системоутворюючий фактор в політичній 

системі суспільства. Політична система України. Місце і роль держави в 

політичній системі. Політична і державна влада. Форми взаємодії держави з 

іншими суб’єктами політичної системи. Суверенітет держави і його зв’язок з 

суверенітетом народу і національним суверенітетом. 

Особливості положення держави в політичній системі України. 

 

Тема 4. Форма держави 

Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її сутністю. 

Форма правління. Монархічна та республіканська форма правління. Їх види і 

основні риси. Поняття і види форм державного устрою. Унітарна держава, 

федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки і особливості. Роль 

економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми 

державного устрою. Поняття державно-правового режиму. Його 

співвідношення з формою правління, формою державного устрою. Види 

державно-правових режимів. 

Особливості елементів форм Української держави. 
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Тема 5. Механізм та функції держави 

Поняття функцій держави. Взаємозв’язок і взаємозалежність функцій 

держави, їх розвиток на різних етапах розвитку держави. Класифікація 

функцій держави. Внутрішні функції держави. Економічні функції і 

особливості їх здійснення в умовах ринкової економіки. Становлення функції 

соціального обслуговування. Екологічна функція. Розвиток функцій захисту 

правопорядку, охорони власності, прав і свобод громадян. Зовнішні функції 

держави, їх розвиток у сучасному світі. Основні і неосновні функції. Постійні 

і тимчасові функції держави. 

Форми і методи здійснення функцій держави. 

Поняття механізму держави. Механізм держави як система державних 

організацій. Державні організації: поняття, основні ознаки, види. 

Поняття державного апарату, його співвідношення з механізмом 

держави. Принцип розподілу влад і структура державного апарату. 

Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, основи 

організації і взаємодії. 

Вимоги до державного апарату в умовах демократичної правової 

держави. 

 

Тема 6. Поняття, походження та розвиток права 

Розуміння права в історії державно-правової думки. Поняття права, 

його соціальна цінність. Право як нормативний регулятор суспільних 

відносин. Історичні типи права. Функції права. Спеціально-юридичні функції 

права.  

Право і управління. Правові форми діяльності держави. Право і 

державний примус.  

 

Тема 7. Об’єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура 

Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність визначень права. 

Об’єктивне та суб’єктивне право. Сутність, зміст, структура і соціальна 

цінність об’єктивного права. Право і закон. Принципи права. 

Загальноправові, міжгалузеві, галузеві і принципи інститутів права. Приватне 

та публічне право. Матеріальне та процесуальне право. Регулятивне та 

охоронне право. 

 

Тема 8. Правоутворення та форми (джерела) права 

Поняття правоутворення. Правотворчість як особлива форма 

соціального управління. Суб’єкти, принципи і стадії правотворчості. 

Правотворчість і юридична техніка. 

Поняття і види форм (джерел) права, їх особливості. Нормативно-

правовий акт як основна форма (джерело) права.  

Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. 

 

Тема 9. Норми права та інші соціальні норми 

Поняття соціальних норм. Види соціальних норм і їх особливості. 
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Поняття норми права. Норма права як елемент права. Норма права як 

загальнообов’язковий стандарт поведінки. Норма права і стаття нормативно-

правового акту. Види, структура і ефективність норм права. 

Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними 

нормами. 

 

Тема 10. Система права та система законодавства 

Поняття системи права, її об’єктивна обумовленість і головні 

властивості. Системність як особлива властивість права. Норма права, 

правовий інститут, підгалузь права, галузь права, правовий комплекс як 

основні структурні елементи системи права; їх характеристика. 

Основи і принципи побудови і функціонування системи права. Предмет 

і метод  правового регулювання як основи розподілу права на галузі та 

інститути права. 

Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з системою 

права. Система законодавства України. 

Систематизація нормативних актів. Кодифікація, інкорпорація, 

консолідація.  

 

Тема 11. Форми реалізації права 

Поняття, форми реалізації норм права. Методи забезпечення реалізації 

норм права. Виконання як форма реалізації норм права. Використання як 

форма реалізації норм права. Дотримання як форма реалізації норм права. 

Соціальний і правовий зміст реалізації норм права. 

Реалізація норм права у сфері професійної діяльності юристів. 

 

Тема 12. Застосування права як особлива форма його реалізації 

Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації. 

Суб’єкти і стадії застосування норм права. Вимоги правильного застосування 

норм права. Акти застосування норм права. 

Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. Аналогія права і 

аналогія закону. Юридичні колізії та шляхи їх вирішення. 

Особливості застосування норм права в юридичній діяльності. Акти 

застосування норм права, що видаються юристами. 

 

Тема 13. Тлумачення норм права і його значення 

Поняття, необхідність і цілі тлумачення нормативно-правових актів. 

Види і способи тлумачення норм права. Акти тлумачення норм права: 

поняття і класифікація. Тлумачення правових норм в правозастосовній 

діяльності. Тлумачення норм права, що здійснюється юристами. 

 

Тема 14. Правові відносини 

Поняття і основні риси правових відносин. Види правовідносин і 

критерії їх класифікації. Склад і зміст правовідносин. Поняття і види 

суб’єктів правовідносин. Правосуб’єктність: правоздатність, дієздатність, 
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деліктоздатність. Поняття та види суб’єктів правовідносин. Поняття та види 

об’єктів правовідносин. Юридичні факти: поняття і класифікація. 

 

Тема 15. Правова поведінка 

Соціальна поведінка і її види. Нормативна поведінка. Право і 

поведінка. Правова поведінка: поняття, ознаки, структура. Види і 

співвідношення з іншими видами соціальної поведінки. Поняття і ознаки 

правомірної поведінки. Правові наслідки правомірної поведінки. 

Стимулювання і заохочення правомірної поведінки, засоби її охорони і 

захисту. Правопорушення: поняття і ознаки. Види правопорушень. 

 

Тема 16. Юридична відповідальність 

Юридична відповідальність: поняття, ознаки. Види юридичної 

відповідальності. Перспективна юридична відповідальність. Ретроспективна 

юридична відповідальність. Підстави притягнення та звільнення від 

юридичної відповідальності. Обставини, що виключають юридичну 

відповідальність. 

Функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної 

відповідальності і їх характеристика.  

 

Тема 17. Правова свідомість та правова культура 

Право. Правосвідомість і духовне життя суспільства. Структура 

правосвідомості. Джерела формування правосвідомості. Правова ідеологія і 

правова психологія, їх співвідношення. Види правової свідомості. Правова 

культура. Структура та види правової культури. Професійна правосвідомість 

та правова культура юристів. 

 

Тема 18. Державна дисципліна, законність та правопорядок 

Дисципліна: поняття, види. Державна дисципліна: поняття і форми 

виявлення (трудова, планова, фінансова, виробнича і т.п. дисципліна). 

Поняття законності і її зміст. Принципи законності. Нормативно-правова 

основа законності. Гарантії законності. Суспільний порядок та правопорядок. 

Ознаки та вимоги правопорядку. 

 

Тема 19. Правове регулювання та його механізм 

Поняття і форми правового впливу на суспільні відносини. Правове 

регулювання: поняття, предмет, методи, засоби. Стадії процесу правового 

регулювання. Типи правового регулювання. Механізм правового 

регулювання: поняття, основні елементи, їх зв’язок і взаємодія. Ефективність 

механізму правового регулювання. 

 

Тема 20. Правовий статус особи і роль Національної поліції в його 

забезпеченні 

Людина, особа, громадянин. Поняття і основні елементи правового 

статусу особи. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки: поняття, види. 
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Гарантії здійснення прав та свобод людини та громадянина. Діяльність 

Національної поліції як елемент системи гарантій здійснення прав, свобод і 

обов’язків громадян. 

Основні напрямки діяльності Національної поліції по забезпеченню 

здійснення прав, свобод і обов’язків громадян. Підстави і межі втручання 

працівників Національної поліції в процес здійснення громадянами їх прав, 

свобод і обов’язків. 

 

Тема 21. Правова система: поняття та характеристика елементів 

Правова система. Співвідношення правової системи і системи права. 

Статичні елементи правової системи. Динамічні елементи правової системи.  

Юридична практика в правовій системі. 

Правова система України та перспективи її розвитку. 

 

Тема 22. Основні правові системи сучасності 

Порівняльне правознавство як наука. Різноманітність сучасних 

правових систем: поняття та види. Романо-німецька правова сім’я і її 

особливості. Структура і джерела англо-саксонського права. Мусульманське 

право. Інші правові системи. 
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О. М. Куракін та ін.] ; кер. авт. кол. канд. юрид. наук, проф. 

Ю. А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 

2015. – 468 с. 
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15. Теорія держави та права : навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, 

В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. 

С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. – К. : НАВС, Освіта України, 2017. – 320 с. 

16. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А. Є. Шевченко, А. 

В. Старостюк. - Вінниця : [б. в.], 2017. - 270 с. 

17. Теорія держави і права (опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ / М. В. Кравчук ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т, Каф. 

теорії та історії держави і права. - 3-тє вид., змін. і допов. - Тернопіль : ТНЕУ, 

2016. - 523 с. 

18. Теорія держави і права [Текст] : підручник / О. В. Шмоткін ; Нац. 

акад. Служби безпеки України. - Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. - 432 с. 

19. Теорія держави і права [Текст] : підручник : практикум : тести / Н. 

М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Одес. держ. 

ун-т внутр. справ. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 583 с. 

20. Типологія держави: теоретико-правове дослідження [Текст] : 

монографія / Данило Герилів. - Львів : ПАІС, 2016. - 191 с. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Предмет і методологія теорії держави та права. Функції теорії 

держави та права. Значення вивчення теорії держави та права для підготовки 

юристів. 

2. Система юридичних наук і місце в них теорії держави та права. 

3. Поняття та ознаки права і держави. Теорії походження держави. 

4. Право і держава: аспекти співвідношення. 

5. Поняття та структура суб’єктивного права. 

6. Політична система суспільства: поняття, основні функції та 

елементи.  

7. Поняття та класифікація функцій держави. Форми і методи 

здійснення функцій держави.  

8. Поняття та види форми правління. 

9. Поняття та види форми державного устрою. 

10. Поняття та види державно-правового режиму. 

11. Механізм держави як система державних організацій.  

12. Теорія розподілу влади: історія та основні засади. 

13. Принципи організації та функціонування апарату держави. 

14. Види органів держави.  

15. Поняття та ознаки правової держави та громадянського 

суспільства. Аспекти взаємодії правової держави та громадянського 

суспільства. 

16. Дисципліна: поняття, види. Поняття та види державної 

дисципліни. 

17. Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні 

відносини. Стадії процесу правового регулювання. 

18. Предмет та метод правового регулювання. 

19. Поняття механізму правового регулювання та його структура. 

20. Принципи права та їх характеристика. 

21. Поняття та види функцій права. Характеристика спеціально-

юридичних функцій права. 

22. Поняття системи права. Основні елементи системи права і їх 

характеристика. 

23. Поняття і зміст системи законодавства. Місце та роль Основного 

Закону в системі законодавства.  

24. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів. 

25. Види норм права. 

26. Структура норм права.  

27. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними 

нормами. 

28. Суб’єкти та види правотворчості. 

29. Принципи правотворчості. 

30. Стадії правотворчості. 
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31. Поняття і види форм (джерел) права. 

32. Нормативно-правовий акт. Види нормативно-правових актів. 

33. Закон та його види. Підзаконний нормативно-правовий акт: 

поняття, види. 

34. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб. 

Зворотна дія закону. 

35. Поняття та форми реалізації норм права. 

36. Колізії в законодавстві: поняття, види. 

37. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації. Стадії 

застосування норм права. 

38. Поняття і види тлумачення норм права. Способи тлумачення 

норм права. Тлумачення норм права за обсягом. Тлумачення норм права, що 

здійснюється юристами.  

39. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. 

40. Акти застосування норм права: поняття, ознаки. 

41. Вимоги правильного застосування норм права. 

42. Поняття і основні ознаки правовідносин. Склад правовідносин. 

43. Види правовідносин і критерії їх класифікації. 

44. Поняття і види об’єктів правовідносин. 

45. Поняття та види суб’єктів права. 

46. Поняття та класифікація юридичних фактів. 

47. Поняття та елементи правового статусу особи. 

48. Правосуб’єктність: поняття, структура. 

49. Правова поведінка: поняття, ознаки, види. 

50. Зловживання правом як вид правової поведінки. 

51. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види. 

52. Правопорушення: поняття, ознаки, склад, види. 

53. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної 

відповідальності. 

54. Підстави притягнення до юридичної відповідальності та 

звільнення від юридичної відповідальності. 

55. Принципи та функції юридичної відповідальності. 

56. Поняття та принципи законності. Гарантії законності. 

57. Поняття та співвідношення суспільного порядку і правопорядку. 

58. Поняття і структура правосвідомості та правової культури. 

59. Правова сім’я: поняття, критерії класифікації, види. 

60. Правова система: поняття, структура, співвідношення з системою 

права. 
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2. 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 конституційно-

правових 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. 

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 нашої держави. Юридичні властивості Конституції 

України. Правова охорона Конституції України. 

Значення Конституції України для розвитку української державності.  
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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. 

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 
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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. Права людини і права 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. 

 

РОЗДІЛ 3. ПОНЯТТЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЛАВИ ДЕРЖАВИ ТА 

ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ.  

 

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.  
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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 

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. 
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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. 

Адміністрація 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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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 про місцеве 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. Органи самоорганізації населення. Старости. 

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 

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 
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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. 

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 
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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 ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

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. Відповідальність в конституційному праві. 

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. Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу 

України. 

15. Народний суверенітет і його співвідношення з національним і 

державним суверенітетом. 

16. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету та 

форми здійснення народовладдя. 

17. Конституційна регламентація національної правової, економічної 

та політичної системи, національного розвитку і безпеки. 

18. Форма правління, територіального устрою та державно-

правового режиму згідно Конституції України. 

19. Конституція про основні функції і обов’язки Української 

держави. 

20. Політичні, економічні і соціальні засади конституційного ладу 

України. 

21. Захист конституційного ладу України. 

22. Основи правового статусу людини і громадянина як загальний 

конституційно-правовий інститут. 

23. Види правових статусів людини і громадянина. 

24. Поняття та елементи конституційного правового статусу людини 

та громадянина. 

25. Громадянство України: поняття та ознаки. 

26. Принципи громадянства України. 

27. Належність, набуття та припинення громадянства України. 

28. Повноваження органів, організацій і посадових осіб щодо 

вирішення питань громадянства України. 

29. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 
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30. Правове регулювання перебування іноземців та осіб без 

громадянства в Україні. 

31. Відповідальність іноземців та осіб без громадянства за 

порушення законів України. 

32. Правовий статус біженців в Україні. 

33. Поняття та класифікація конституційних прав та свобод людини і 

громадянина. 

34. Особисті та політичні права і свободи. 

35. Економічні, соціальні та культурні права і свободи. 

36. Конституційні гарантії захисту та практичного здійснення прав та 

свобод людини і громадянина. 

37. Конституційні обов’язки людини і громадянина. 

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. Призначення та проведення 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. 
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63. Компетенція та акти Президента України. 

64. Апарат Президента України. 

65. Строк повноважень Президента України. Конституція України 

про підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента 

України. 

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. Місце Конституційного Суду 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. 
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3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

 

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 адміністративно-

правовому 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 адміністративно-

правових норм за ступенем спільності. Класифікація адміністративно-
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правових 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. Адміністративно-

правові 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. Адміністративно-правовий 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. 

 

Тема 7. Адміністративна реформа  

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». Мета і завдання 

адміністративної реформи. Напрями і етапи адміністративної реформи.  

 

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. 
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Публічна влада (влада народу, державна влада (законодавча, виконавча, 

судова), місцеве самоврядування) і публічна адміністрація. Дефініція 

категорії «публічна адміністрація». Органи публічної адміністрації. 

 

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. 
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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 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 органів та 

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 
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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 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 

Тема 21. Загальні положення адміністративного судочинства 

Поняття адміністративного судочинства. Характеристика Кодексу 

адміністративного судочинства України. Завдання адміністративного 

судочинства Принципи адміністративного судочинства. Поняття 

адміністративного позову. 

 

Тема 22. Організація адміністративного судочинства 
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Система адміністративних судів. Місцеві адміністративні суди. 

Апеляційні адміністративні суди. Верховний Суд. 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. 

 

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. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами.  

 

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. Особливості застосування 

заходів процесуального примусу. 

 

РОЗДІЛ 5. ВІДНОСИНИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ 

УСТАНОВЛЕНЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

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 
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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 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. Штрафні бали. 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 
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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 шкоду. Забезпечення 

законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні 

правопорушення. 

 

Тема 31. Загальні засади адміністративно-деліктного провадження 

(провадження в справах про адміністративні проступки) 

Поняття адміністративно-деліктного провадження. Завдання 

адміністративно-деліктного провадження. Порядок провадження в справах 

про адміністративні правопорушення.  

Загальна характеристика заходів забезпечення адміністративно-

деліктного 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 адміністративно-

деліктного 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. 
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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. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Адміністративна відповідальність військовослужбовців. 

2. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без 

громадянства. 

3. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.  

4. Адміністративний арешт. 

5. Адміністративний договір в публічному адмініструванні. 

6. Адміністративний нагляд. 

7. Адміністративні послуги в публічному адмініструванні. Порядок 

їх надання. 

8. Адміністративно-правовий статус біженців. 

9. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. 

10. Адміністративно-правовий статус громадян України. 

11. Адміністративно-правовий статус державних агентств. 

12. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій. 

13. Адміністративно-правовий статус державних служб. 

14. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства. 

15. Адміністративно-правовий статус осіб, які потребують або 

тимчасового захисту. 

16. Арешт з утриманням на гауптвахті. 

17. Види адміністративних проваджень.  

18. Види об’єднань громадян та правова основа їх діяльності. 

19. Види органів виконавчої влади. 

20. Види постанов у справі про адміністративний проступок. 

21. Види примусових заходів в публічному адмініструванні. 

22. Вимоги до позовної заяви. 

23. Виправні роботи. 

24. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами та 

огляд на стан сп’яніння. 

25. Вступ на державну службу. 

26. Громадські роботи. 

27. Докази в адміністративному судочинстві. 

28. Докази в справах про адміністративні правопорушення. 

29. Заходи попередження в публічному адмініструванні. 

30. Заходи припинення в публічному адмініструванні. 

31. Звернення громадян у системі способів забезпеченні законності. 

32. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. Випадки, 

коли протокол про адміністративні правопорушення не складається. 

33. Зміст та основні ознаки суб’єктивної сторони адміністративного 

проступку.  

34. Інстанційна юрисдикція (підсудність). 

35. Кабінет Міністрів України і публічна адміністрація. 
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36. Категорії справ про адміністративні проступки, що 

розглядаються лише судами. 

37. Контроль в публічному адмініструванні. 

38. Конфіскація та оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення. 

39. Метод адміністративного права. 

40. Методи публічного адміністрування. 

41. Міністерства в публічній адміністрації. 

42. Місце розгляду справ про адміністративні проступки. 

43. Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного 

права. 

44. Об’єкт адміністративного проступку. 

45. Обмеження при проходженні публічної служби. 

46. Обставини, що виключають провадження в справах про 

адміністративні проступки. 

47. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність. 

48. Обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність. 

49. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного 

права. 

50. Основні та додаткові ознаки об’єктивної сторони 

адміністративного проступку. 

51. Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві. 

52. Особливості провадження у справах за адміністративними 

позовами з приводу затримання та видворення іноземців та осіб без 

громадянства. 

53. Особливості розгляду справи про адміністративне 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване 

в автоматичному режимі, вчинене на транспортному засобі, зареєстрованому 

за межами України. 

54. Підстави адміністративної відповідальності. 

55. Підсудність  адміністративних справ апеляційним судам. 

56. Підсудність  адміністративних справ Верховному Суду. 

57. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. 

58. Позбавлення спеціального права, наданого громадянину.  

59. Поняття державної служби та публічної служби. 

60. Поняття і види стягнень за Кодексом України про 

адміністративні правопорушення. 

61. Поняття публічної адміністрації. 

62. Поняття та види суб’єктів адміністративного права. 

63. Поняття та види суб’єктів адміністративного проступку. 

64. Поняття та ознаки адміністративного права. 

65. Поняття та ознаки адміністративного проступку. 

66. Поняття та особливості адміністративної відповідальності. 
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67. Порядок і підстави проведення особистого огляду та огляду 

речей.  

68. Порядок і підстави тимчасового вилучення посвідчення водія. 

69. Порядок і підстави тимчасового затримання транспортних 

засобів. 

70. Порядок оскарження постанови у справі про адміністративне 

правопорушення. 

71. Права особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності. 

72. Правовий статус державного службовця. 

73. Правові акти публічної адміністрації. 

74. Предмет адміністративного права. 

75. Президент України і публічна адміністрація. 

76. Принципи адміністративного судочинства. 

77. Принципи адміністративної відповідальності. 

78. Припинення державної служби. 

79. Розгляд справи про адміністративне правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі 

80. Система адміністративних судів. 

81. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів. 

82. Справи, що підсудні місцевим адміністративним судам. 

83. Справи, що підсудні окружним адміністративним судам.  

84. Сторони в адміністративному судочинстві.  

85. Суд апеляційної інстанції в адміністративних справах. 

86. Територіальна юрисдикція (підсудність). 

87. Формальний та матеріальний склад адміністративного проступку.  

88. Форми публічного адміністрування. 

89. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом. 

90. Штраф як адміністративне стягнення. 
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4. ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ 

 

Тема 1. Характеристика соціального управління. Наука 

управління 

Поняття управління. Принципова схема системи управління. Види 

управління (біологічне, технічне, соціальне). 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, приватнопідприємницьке, сімейне, військове). Внутрішня та 

зовнішня сфери управління. Об’єктивні основи та суб’єктивні фактори 

управління. Історія виникнення та розвитку науки управління. 

 

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». 

Цілі управління. Вимоги, що ставляться до цілей управління. 

Класифікація та ранжування цілей за рівнями та об’єктами управління.  

Поняття та сутність функцій управління. Розмежування функцій 

управління: загальні функції управління; функції системи управління; 

функції процесу управління. Універсальність загальних функцій управління. 

Індивідуальність функцій системи управління. Характеристика загальних 

функцій управління.  

Закономірності соціального управління як основа формування його 

принципів. Поняття та зміст принципів соціального управління. Принципи як 

відображення закономірностей соціального управління. Загальні та 

спеціальні принципи управління.  

Поняття методу соціального управління. Місце методів у механізмі 

соціального управління. Співвідношення методів управління з іншими 

управлінськими категоріями. Взаємозв’язок методів управління та форм 

здійснення управлінської діяльності. Загальна характеристика пізнавально-

програмуючих 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. Ознаки «системи» та «системні ознаки». 

Основні положення теорії систем у соціальному управління. Системи 

управління та умови її керованості. 

Функціональна структура: поняття та основні компоненти. Форми 

реалізації функцій: управління та виконання. Специфіка співвідношення 
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форм реалізації функцій на різних рівнях управління. Рівні управління: 

стратегічний, оперативний та тактичний.  

Апарат управління загальносистемного та галузевого управління. 

Характер субординаційних відносин в управлінні: лінійні та функціональні 

зв’язки. 

Поняття організаційної структури: зміст та основні елементи. Поняття 

організаційної структури в теорії управління. Типи, види організаційних 

структур та принципи їх побудови. Основні типи організаційних структур 

управління залежно від характеру зв’язків: лінійна, функціональна, змішана, 

програмно-цільова, штабна та матрична. 

Ієрархічність організаційних структур. Форми розподілу функцій між 

структурними підрозділами, прав та обов’язків суб’єктів управління з 

керівництва підлеглими органами, службами та співробітниками. 

 

Тема 4. Процес управління. Система управлінських рішень  

Процес управління як система. Циклічність, безперервність та 

послідовність – основні характеристики процесу управління. Соціальний 

аспект процесу управління. 

Формально-логічна (кібернетична) сторона процесу управління, як 

процесу переробки інформації. Її елементи: одержання та відображення 

інформації; фіксація та зберігання інформації; копіювання та розмноження 

інформації; передача інформації; обробка, аналіз та синтез інформації. 

Змістовна сторона процесу управління як процесу ціледосягнення. Її 

елементи: діагноз стану системи та формулювання проблеми, постановка 

цілі, висунення управлінських гіпотез, оперування інформацією (оцінка 

управлінських гіпотез), вироблення (конструювання) проекту управлінського 

рішення, прийняття управлінського рішення, організація виконання 

управлінського рішення, контроль в процесі управління та облік його 

результатів, корегування управлінського рішення та регулювання системи 

управління, діагноз нового стану системи. 

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: наукова 

обґрунтованість, законність, конкретність, несуперечливість, реальність, 

своєчасність, інформативність. 

Об’єктивні передумови прийняття рішень та суб’єктивний фактор 

підготовки та прийняття управлінських рішень. Стадії процесу підготовки 

управлінського рішення. Аналіз та оцінка управлінських ситуацій – основа 

виявлення проблеми. Виявлення, обґрунтування та формулювання проблеми, 

яка підлягає вирішенню; постановка завдань, які випливають із аналізу 

ситуації (обстановки). Збір, обробка та аналіз інформації по проблемі, яка 
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підлягає вирішенню. Поняття діагностики та оцінки обстановки. Пошук 

шляхів та засобів вирішення проблеми. Побудова можливих варіантів 

рішень. Вибір найкращого (оптимального) варіанту рішення. 

Зміст процесу прийняття управлінського рішення. Оформлення 

обраного варіанту у вигляді проекту рішення. Обговорення та узгодження 

проекту. Прийняття рішення (надання рішенню юридичної сили). 

Можливості уніфікації та використання типових управлінських рішень 

в управлінській діяльності. 

Другий етап управлінського циклу: організація виконання 

управлінського рішення. 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. З’ясування та деталізація управлінського рішення. Проблеми 

деталізації управлінських рішень. Види забезпечення діяльності виконавців 

управлінського рішення. Організація взаємодії виконавців та координація їх 

зусиль. Корегування рішення та регулювання системи управління. Контроль 

та перевірка виконання. Облік результатів діяльності виконавців. Підведення 

підсумків виконання рішень та оцінка роботи по основних напрямах 

діяльності. 

 

Тема 5. Особливості аналітичної роботи, прогнозування, 

планування, взаємодії та контролю в управлінській діяльності 

керівника 

Поняття та зміст аналітичної роботи. Зумовленість завдань аналітичної 

роботи переважно функцією планування. Зв’язок аналітичної роботи з 

прогнозуванням й виробленням управлінських рішень. 

Результати аналітичної роботи як одна з форм інформаційного 

забезпечення керівника. Основні напрями і організація аналітичної роботи.  

Види аналітичних документів, що складаються. Розподіл обов’язків 

щодо розробки аналітичних документів між галузевими службами та 

підрозділами. 

Поняття прогнозу та функції прогнозування. Принципи соціального 

прогнозування. Футурологія та прогностика. 

Об’єктивні передумови прогнозування. Знання законів та тенденцій 

суспільного розвитку, як основа соціального прогнозування. Значення 

прогнозування в управлінській діяльності. Прогнозування як умова 

наукового обґрунтування управлінських рішень. Прогнозування та 

планування, їх взаємозв’язок. 

Види прогнозування. Довгострокове, середньострокове та 

короткочасне прогнозування. 

Процес прогнозування: постановка завдання; формування об’єкта 

прогнозування; інформаційно-аналітичне забезпечення; вибір та 

застосування методів прогнозування; розробка прогнозів. Основні методи 

прогнозування: метод експертної оцінки, екстраполяції, моделювання.  
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Суть і роль планування як функції управління. Плани як різновид 

управлінських рішень. Принципи планування та вимоги, що ставляться, до 

планів які розробляються: загальні, спеціальні та індивідуальні. 

Система планування: перспективні (п’ятирічні), поточні (на рік, 

півріччя, квартал), спеціальні та індивідуальні плани. Зміст, структура і 

форма планів.  

Зміст процесу планування: усвідомлення проблем та формулювання 

цілей діяльності; збір, накопичення та аналіз початкової інформації; 

конструювання планових рішень; прийняття планів. Організаційне 

забезпечення процесу планування. Методика розробки поточних та 

спеціальних планів.  

Поняття, зміст взаємодії та координації в управлінській діяльності 

керівника. Підтримування стійкої та безперервної взаємодії виконавців як 

функція управління та необхідна умова забезпечення ефективності 

функціонування системи. 

Суть та зміст внутрішньої (внутрішньо-організаційної) та зовнішньої 

взаємодії. Специфіка організації та підтримання взаємодії органів 

державного управління з іншими правоохоронними органами, населенням і 

громадськими організаціями та формуваннями. 

Форми (види) і методи внутрішньо-організаційної взаємодії. 

Забезпечення динамічності, цілісності та ефективності системи управління як 

основна мета організації та підтримання взаємодії. 

Поняття, зміст та призначення контролю і обліку в управлінській 

діяльності керівника, їх місце і роль у процесі управління. Контроль та облік 

– необхідні умови ефективного функціонування органів та підрозділів щодо 

виконання конкретних управлінських рішень. 

Контроль та облік як функції управління, їх співвідношення та 

взаємозв’язок. Основні принципи контролю та обліку. Вимоги, що ставляться 

до контролю та обліку. Види контролю та обліку. 

Процедура та стадії контрольної діяльності: підготовка та здійснення 

контролю; формулювання висновків; оформлення та обговорення підсумків 

контролю; реалізація рішень що прийняті по результатах контролю. 

Інформація, одержана в процесі контролю та обліку, як основа 

корегування управлінських рішень та регулювання системи управління.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Управління як суспільне явище.  

2. Основні теорії та школи управління.  

3. Поняття та характеристика видів управління (біологічне, 

технічне, соціальне).  

4. Соціальне управління: сутність та характеристика. 

5. Історія виникнення та розвитку наукових поглядів на соціальне 

управління. 

6. Види соціального управління, їх характеристика.  

7. Механізм соціального управління. 

8. Поняття, суть та зміст цілей соціального управління. 

9. Класифікація цілей соціального управління.  

10. Функції соціального управління: поняття, суть, характерні риси. 

11. Класифікація функцій соціального управління. 

12. Закономірності соціального управління як основа формування 

його принципів. 

13. Загальні принципи соціального управління, їх характеристика. 

14. Спеціальні принципи соціального управління, їх характеристика. 

15. Сутність та характеристика пізнавально-програмуючих методів 

соціального управління (методів пізнання). 

16. Сутність та характеристика організаційно-регулюючих методів 

соціального управління (методів впливу). 

17. Поняття системи управління та характеристика її ознак. 

18. Характеристика ознак соціальної керованої системи та її 

елементів. 

19. Сутність та характеристика рівнів управління (стратегічний, 

оперативний, тактичний). 

20. Поняття та характеристика функціональної структури 

управління. 

21. Особливості та характеристика організаційної структури 

управління. 

22. Характеристика типів організаційних структур: лінійного, 

функціонального та лінійно-функціонального. 

23. Сутність та зміст управлінської діяльності. 

24. Зміст законності в державному управлінні. 

25. Забезпечення законності в державному управлінні. 

26. Керівник як суб’єкт управління. 

27. Зміст та загальна характеристика процесу управління. 

28. Поняття та зміст управлінських рішень. Вимоги, що ставляться 

до них. 

29. Класифікація управлінських рішень. 

30. Характеристика стадій підготовки та прийняття управлінського 

рішення. 
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31. Характеристика стадій організації виконання управлінських 

рішень. 

32. Поняття та зміст аналітичної роботи в діяльності керівника. 

33. Основні напрями та методи аналітичної роботи.  

34. Поняття та види аналітичних документів. 

35. Основні вимоги до розробки та оформлення аналітичних 

документів, їх види. 

36. Поняття прогнозу, види та функції прогнозування.  

37. Принципи та методи прогнозування в управлінській діяльності 

керівника. 

38. Суть і роль планування як функції управління.  

39. Плани як різновид управлінських рішень. 

40. Принципи планування в управлінській діяльності та вимоги, що 

ставляться до планів.   

41. Система планування в управлінській діяльності. 

42. Поняття взаємодії в управлінні та характеристика її принципів. 

43. Сутність та зміст внутрішньої та зовнішньої взаємодії в 

управлінні.  

44. Основні види та форми взаємодії в управлінні.  

45. Загальна характеристика координації в управлінській діяльності 

керівника.  

46. Основні види та форми координації в управлінні. 

47. Контроль як функція управління та його основні завдання. 

48. Основні стадії та принципи контрольної діяльності керівника.   

49. Види та форми контролю в управлінській діяльності.  

50. Організація внутрішньовідомчого контролю в правоохоронних 

органах.  

51. Особливості громадського контролю в управлінні. 

52. Поняття та види контролю в державному управлінні. 

53. Поняття обліку в управлінській діяльності керівника. 

54. Поняття, зміст та завдання правового забезпечення управління. 

55. Система нормативних актів, що регламентують управлінську 

діяльність керівника. 

56. Характеристика кадрового забезпечення. 

57. Поняття та характеристика організаційно-штатної роботи. 

58. Поняття та зміст діловодства в управлінні та його основні стадії. 

59. Суть та особливості інформаційного забезпечення в управлінні. 

60. Загальна соціальна ефективність державного управління. 

 


