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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета фахового вступного випробування для вступників на заочну 

форму для здобуття ступеня «магістр» галузі знань 28 «Публічне управління 
та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування», освітньої програми «Державна служба» - визначення рівня 
знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми і 
спеціальності.

Вимоги до рівня підготовленості та здібностей абітурієнтів. Для
успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти 
повинні мати вищу освіту та здібності до оволодіння новими знаннями, 
уміннями та навичками в галузі публічного управління та адміністрування.

Характеристика змісту Програми. Фахове вступне випробування має 
міжпредметний синтетичний характер.

Підґрунтям для визначення змісту фахового вступного випробування є 
передбачені кваліфікаційною характеристикою ступеня магістра відносно 
самостійні напрямки його майбутньої практичної діяльності.

У змісті Програми поєднується матеріал теоретичного та прикладного 
характеру, покликаний виявити вміння абітурієнта використовувати 
категоріальний апарат, методи даної спеціальності.

Порядок проведення фахового вступного випробування визначається 
Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти».

Оцінювання рівня знань випускника здійснюється за встановленими 
критеріями.



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
для фахового вступного випробування для вступників на заочну форму 

навчання для здобуття ступеня магістр» галузі знань 28 «Державне 
управління» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Кожен тест складається з ЗО питань, відповідь на кожне тестове питання 
передбачає вибір лише однієї правильної відповіді, яка оцінюється в 3 бали. 
Питання, що виносяться на тестування, відповідають програмі.

Відповіді не можуть містити виправлень. Відповіді, що містять 
виправлення або декілька варіантів відповідей, у тому числі якщо одна з них 
правильна, не зараховуються.

Результати тестувань оцінюються за 100-бальною шкалою. Оцінювання 
результатів тестування здійснюється за наступними критеріями:

- понад 90% правильних відповідей -  відмінно / 90 -  А -  завдання 
виконано повністю;

- 74-90% правильних відповідей -  добре / 74-81 -  С,
- 82-89 -  В -  завдання виконано повністю, але допущені незначні 

неточності;
- 50-73 % правильних відповідей -  задовільно/ 50-66 -  Е, 67-73 -  И, 

допущені несуттєві помилки;
- менше 50% правильних відповідей -  незадовільно.
За результатами співбесіди з питань, що стосуються публічного 

управління та державної служби, абітурієнт може бути рекомендованим / не 
рекомендованим до навчання в магістратурі.



ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ
Програма фахового вступного випробування з основ економіки

Тема 1. Сучасні економічні теорії
Методологія економічної науки й сучасні моделі розвитку економічної 

теорії. Генезис сучасних економічних теорій.
Еволюція кейнсіанства. Теорії посткейнсіанства і нового кейнсіанства.
Сучасні концепції неолібералізму і соціальної ніколи.
Монетаризм. Теорії економічного неоконсерватизму.
Структура та основні теорії сучасного інституціоналізму.

Тема 2. Сутність та моделі ринкової економіки
Поняття економічної системи та її типи. Поняття ринкової економічної 

системи та її ознаки.
Виробництво, його сутність та роль в житті суспільства. Товар і гроші в 

ринковій економіці.
Змішана економіка та її моделі. Особливості економічної системи 

трансформаційного типу.
Підприємство та підприємництво в ринковій економіці. Капітал 

підприємства, його обіг та кругообіг.
Тема 3. Макроекономіка

Макроекономічні показники. Необхідність державного регулювання 
економіки та його форми. Економічні функції держави.

Фінансова система держави: суть, функції фінансів, елементи 
фінансової системи.

Організаційно-правові форми підприємств. Види підприємств за 
формами власності. Проблеми формування змішаної (багатоукладної) 
ринкової економіки в Україні.

Ринок праці, його суть і структура. Попит і пропозиція на ринку праці, 
чинники, які визначають їх обсяг.

Доходи населення, їх формування та використання. Безробіття та 
політика зайнятості.

Сучасні форми та системи заробітної плати. Номінальна і реальна 
заробітна плата. Мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум.

Капітал як економічна категорія та його форми. Кредит та його форми. 
Банківський кредит та його характеристика. Цінні папери та їх види.

Тема 4. Розподіл та перерозподіл доходів в економіці
Суть розподілу національного доходу. Первинні доходи населення. 

Функції держави та необхідність перерозподілу суспільних благ та його 
шляхи. Вторинні доходи.

Необхідність та шляхи подолання бідності.
Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення. Чистий дохід 

та шляхи його збільшення. Національний дохід і національне багатство.
Цикл ділової активності та його фази. Економічне зростання та його

типи.
Державний бюджет та його структура. Податки та їх види.

Тема 5. Світовий ринок та глобалізаційні процеси в економіці.



Закономірності формування і суть світового господарства. 
Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки.

Поняття та форми прояву глобалізації світового господарства.
Поняття валюти та її види. Валютні курси.
Проблеми входження економіки України до системи глобалізованого 

господарства.
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ОРІЄНТОВНИЙ ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
з основ економіки

На кожен тест необхідно дати одну правильну відповідь
1. У міжнародних розрахунках використовуються валюти:
а) вільно конвертовані;
б) частково конвертовані;
в) не конвертовані;
г) фіксовані МВФ.
2. В якості світового грошового товару використовували:
а ) золото;
б) цінні папери;
в) спеціальні права запозичення;
г) землю і нерухомість.
3. Авторами німецької моделі "Змішаної економіки" були:
а) X. Дайст і Р. Вайссер;
б) К. Каутський і Р. Гільфердінг;
в) А. Берлі і Г. Мінз;
г) О. Бауер і К. Реннер.
4. Головна перевага конкурентної ринкової системи полягає у тому, що 
ринок досконалої конкуренції забезпечує:
а) рівномірний розподіл доходів;
б) максимальний економічний прибуток виробникам;
в) стабільність цін;
г) ефективний розподіл ресурсів економіки.
5. Рівновага грошового ринку досягається у точці, де:
а) попит на гроші дорівнює пропозиції грошей;
б) грошова маса дорівнює попиту на гроші для угод;
в) сукупний попит дорівнює попиту на гроші з боку активів;
г) попит на гроші для угод дорівнює попиту на гроші з боку активів.
6. Головні проблеми економіки (що? як? для кого виробляти?):
а) не існують у країнах з ринковою економікою;
б) не вирішуються у країнах з командною економікою;
в) цілком вирішені урядом України;
г) існують у всіх країнах і існуватимуть, поки існує обмеженість ресурсів.
7. Споживання в економіці зросте, якщо:
а) збільшиться багатство споживачів;
б) зменшиться державне регулювання економіки;
в) впадуть ціни на імпортні сировину і матеріали;
г) збільшаться номінальні доходи.
8. Попит і пропозиція можуть бути використані для пояснення 
координуючої ролі ціни:
а) на товарному ринку;
б) на ринку ресурсів;
в) на валютному ринку;
г) на будь-якому ринку.



9. Бюджет — це грошове вираження збалансованого кошторису:
а) доходів держави та доходів домогосподарств;
б) витрат держави та витрат домогосподарств;
в) доходів та видатків держави;
г) доходів та податків держави.
10. Що належить до змінного капіталу, відповідно до марксистської 
економічної теорії:
а) робоча сила людей;
б) предмети праці;
в) предмети споживання;
г) засоби виробництва.
11. При прийнятті інвестиційних рішень фірми орієнтуються на:
а) номінальну відсоткову ставку;
б) реальну відсоткову ставку;
в) номінальну відсоткову ставку за мінусом реальної;
г) реальну відсоткову ставку за мінусом номінальної.
12. Фундаментальна суперечність людського суспільства -  це:
а) суперечність між матеріальними потребами людей й економічними 
ресурсами;
б) суперечність між матеріальними потребами суспільства й економічною 
політикою держави;
в) суперечність між рівнем економічного розвитку країни й інтелектуальним 
рівнем нації;
г) суперечність між матеріальними потребами суспільства й економічною 
системою.
13. Поняття економічних витрат означає, що:
а) необхідно враховувати альтернативну вартість всіх використовуваних 
ресурсів;
б) бухгалтерські витрати перевищують їх на величину невиробничих витрат;
в) виробництво здійснюється з мінімальними витратами;
г) вартість власних ресурсів не повинна включатися у витрати.
14. Що розуміють під ефективністю економіки?
а) темпи економічного зростання в країні;
б) зростання курсу національної валюти;
в) співвідношення між результатами і витратами;
г) досягнутий обсяг реального ВВП.
15. Зміст догми А.Сміта полягає в тому, що:
а) праця -  основа вартості;
б) зарплата -  кількість засобів існування працівника і його родини;
в) цінність річного суспільного продукту складається із зарплати, прибутку, 
ренти;
г) головна функція грошей -  функція засобу обігу.
16. Для системи раннього меркантилізму характерний:
а) біметалізм;
б) поліметалізм;



в) монометалізм;
г) паперовий обіг.
17. Яке з наведених явищ не відповідає фазі економічного падіння?
а) зменшення обсягів виробництва;
б) зменшення обсягів інвестицій в основний капітал;
в) зменшення обсягу допомоги на випадок безробіття;
г) скорочення податкових надходжень.
18. В економічній теорії під попитом розуміють:
а) сукупність товарів, які виробники пропонують до продажу за відповідною 
ціною;
б) сукупність товарів, які люди хочуть мати , незалежно від того, можуть вони 
їх придбати чи ні;
в) сукупність товарів, які споживачі готові придбати по відповідній ціні;
г) сукупність товарів, на придбання яких у покупців є кошти.
19. Якщо фірма, що діє на конкурентному ринку, скоротить пропозицію 
своєї продукції, то це:
а) приведе до зниження ринкової ціни продукції;
б) ніяк не вплине на ціну продукції;
в) приведе до зростання ринкової ціни продукту;
г) скоротить пропозицію й підвищить ринкову ціну продукту.
20. В економічній теорії під пропозицією розуміють:
а) всю сукупність куплених товарів;
б) всю сукупність проданих товарів;
в) сукупність товарів, які продавці готові продати за відповідною ціною;
г) сукупність товарів, які підприємці готові виробити незалежно від ціни.
21. Яка мета фірми є найбільш важливою?
а) отримання прибутку;
б) максимізація продажів;
в) підвищення якості продукції;
г) збільшення заробітної плати робітників.
22. У період економічного спаду уряд:
а) створює профіцит державного бюджету;
б) створює дефіцит державного бюджету;
в) збільшує податки;
г) зменшує державні витрати.
23. Зміни в рівні реальної заробітної плати можна визначити, 
зіставляючи зміни в рівні номінальної заробітної плати зі змінами в:
а) рівні цін на товари й послуги;
б) нормі прибутку;
в) ставках оподаткування;
г) тривалості робочого часу.
24. Чиста монополія має місце, коли на галузевому ринку:
а) діє одна фірма, яка застосовує найбільш ефективну технологію;
б) існує один продавець продукту, який не має замінників;
в) діє одна фірма, пропонування якої є абсолютно нееластичним;



г) існує один продавець, який призначає виключно високу ціну.
25. Ринкові ціни:
а) більше залежать від змін пропонування, ніж від змін попиту;
б) встановлюються внаслідок взаємодії попиту і пропонування;
в) більше залежать від змін попиту, ніж від змін пропонування;
г) змінюються обернено пропорційно величині пропонування.
26. Важлива риса, що відрізняє монополістичну конкуренцію від 
досконалої конкуренції, полягає в тому, що:
а) є серйозні бар'єри для входження на ринок монополістичної конкуренції;
б) конкуруючі фірми продають диференційований товар, а не однорідний;
в) у довгостроковому періоді в умовах монополістичної конкуренції фірми 
одержують економічний прибуток;
г) конкуруючі фірми продають унікальні товари.

27. Номінальний ВВП визначається за цінами:
а) попереднього року;
б) поточного року;
в) наступного року;
г) базового року.
28. Повна зайнятість забезпечується в умовах:
а) раціонального розподілу робочої сили;
б) використання робочої сили за професією;
в) відсутності безробіття;
г) відсутності циклічного безробіття.
29. Якщо ціна товару зростає, то згідно з законом попиту:
а) попит скорочується;
б) попит збільшується;
в) обсяг попиту скорочується;
г) обсяг попиту збільшується.
30. Економічний прибуток - це:
а) загальний виторг, отриманий від продажу товарів і послуг;
б) різниця між загальним виторгом і зовнішніми витратами;
в) різниця між загальним виторгом від продажу продукції й витратами на 
сировину й матеріали;
г) різниця між прибутком підприємства і амортизаційними відрахуваннями.



Програма фахового вступного випробування з 
з основ держави та права 

Тема 1. Теорія держави і права
Поняття теорії держави і права. Загальна теоретична характеристика 

держави. Поняття, сутність та походження права. Правові норми. Реалізація 
норм права. Система права і система законодавства. Правові відносини. 
Правопорушення та юридична відповідальність.

Тема 2. Конституційне право
Конституційні засади статусу людини і громадянина. Конституційні 

засади суспільного і державного ладу. Виборче право і виборчі системи. 
Парламент як орган законодавчої влади. Конституційний статус глави 
держави. Уряд як орган виконавчої влади. Судова влада. Конституційні 
засади адміністративно-територіального устрою. Місцеве самоврядування. 
Конституційні процедури.

Тема 3. Адміністративне право
Адміністративне право як регулятор державного управління. Суб’єкти 

адміністративного права. Служба в органах публічної влади та її 
адміністративно-правове регулювання. Діяльність суб’єктів публічної 
адміністрації. Правові акти публічної адміністрації.

Тема 4. Публічна адміністрація як правова інституція
Форма державного правління (форма адміністративного управління, 

структура держави та державний лад). Повноваження державних установ. 
Правовий статус державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування. Розвиток системи органів та проблематика реформування 
державної служби.

Тема 5. Трудове право та право соціального забезпечення
Загальна характеристика трудового права. Джерела трудового права. 

Договори про працю в трудовому праві. Трудовий договір: поняття та види. 
Порядок укладення, зміни та припинення трудового договору. Загальна 
характеристика права соціального забезпечення України. Законодавство про 
пенсійне забезпечення та соціальні допомоги.

Тема 6. Фінансове право
Поняття фінансів, фінансової діяльності держави та органів місцевого 

самоврядування. Фінансова система України. Бюджетне право і бюджетний 
процес в Україні

Тема 7. Господарське право
Господарське право в системі права України. Поняття господарської 

діяльності. Організаційні форми підприємництва. Господарсько-правова 
відповідальність. Антимонопольне регулювання в Україні.

Тема 8. Політико-правові питання
Політика як суспільне явище. Політична система в Україні: сутність, 

структура та функції. Публічна політика як соціальне явище. Концепції 
взаємодії держави з громадянським суспільством. Державна кадрова політика 
в Україні: сутність, принципи, механізми формування та реалізації.



Тема 9. Інформаційна політика
Інформаційне суспільство та суспільство знань. Інформаційна політика 

держави: напрями, проблеми та пріоритети. Поняття, сутність, актуальність, 
мотивація запровадження та функціонування електронного урядування. 
Поняття про інформаційну кампанію. Інформаційні війни. Формування 
громадської думки.
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ОРІЄНТОВНИЙ ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
з основ держави та права

На кожен тест необхідно дати одну правильну відповідь
1. Укажіть ознаку, яка не є обов’язковою ознакою держави:
а) територія;
б) державний суверенітет;
в) державна мова;
г) система податків.
2. Укажіть варіант відповіді, у якому не позначається форма державного 
устрою:
а) абсолютна монархія;
б) станово-представницька монархія;
в) імперія;
г) парламентарна республіка.
3. Укажіть, яка з ознак не є обов’язковою для права:
а) встановлюється державою;
б) склалось історично, закріпилось у суспільній практиці в результаті 
багаторазового застосування;
в) є системою норм;
г) є формально визначеним.
4. У якому з варіантів відповіді наведене визначення громадянства:
а) право особи постійно, на законних підставах проживати на території 
держави;
б) суб’єктивне право громадян брати участь у виборах;
в) документ, відповідно до якого особа одержує закріплені в Конституції 
держави права і свободи;
г) правовий зв’язок між фізичною особою і державою, що знаходить свій 
вияв у їхніх взаємних правах та обов’язках.
5. Укажіть правильний варіант відповіді. Апатрид - це:
а) особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином іншої 
держави;
б) особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає 
своїм громадянином;
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в) особа без постійного місця проживання;
г) документ, який підтверджує належність особи віком до 16 років до 
громадянства України із зазначенням підстав його набуття.
6. Безперервне проживання на території України це:
а) проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних 
справах не перевищує 90 днів, а в сумі за рік 180 днів;
б) проживання в Україні особи, в офіційних документах якої місцем 
постійного проживання названо Україну;
в) проживання в Україні на законних підставах іноземців і осіб без 
громадянства;
г) безвиїзне проживання на території України.
7. Хто із означених осіб має підстави для позбавлення громадянства 
України:
а) громадянка К, яка одружилася з громадянином ФРН і виїхала на постійне 
місце проживання в країну чоловіка;
б) громадянин Б, який набув громадянства України в червні 2002 року, а у 
вересні цього ж року взяв участь у виборах до парламенту країни, 
громадянином якої він був раніше;
в) громадянин А, що вчинив особливо важкий злочин за межами України;
г) не встановлено законодавством.
8. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягай на 
момент вчинення адміністративного правопорушення:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 16 років;
г) 17 років.
9. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх, які вчинили 
адміністративні правопорушення:
а) попередження;
б) штраф;
в) адміністративний арешт;
г) обмеження дозвілля.
10. Види адміністративних стягнень, що їх застосовують за вчинення 
адміністративних правопорушень:
а) попередження;
б) позбавлення волі на певний строк;
в) догана або сувора догана;
г) не встановлено законодавством.
11. Іноземні громадяни, які перебувають на території України:
а) підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах;
б) не несуть адміністративної відповідальності;
в) несуть відповідальність відповідно до національного законодавства.
г) не встановлено законодавством.
12. Цивільним законодавством регулюються:



а) особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані 
на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності 
їх учасників.
б) особисті майнові відносини;
в) особисті немайнові відносини;
г) податкові відносини.
13. Цивільні відносини мають:
а) імперативний характер;
б) диспозитивний характер;
в) імперативний та диспозитивний характер.
г) законодавством не визначено.
14. Цивільна правоздатність це здатність:
а) мати цивільні права;
б) здатність фізичної особи мати цивільні права і обов'язки;
в) мати цивільні права і нести юридичну відповідальність;
г) мати цивільні права, самостійно здійснювати їх та нести відповідальність.
15. Визначте, який вид обсягу цивільної дієздатності має 13-річна особа:
а) повну дієздатність;
б) обмежену дієздатність
в) часткову дієздатність;
г) неповну дієздатність.
16. Сімейний кодекс України регулює сімейні відносини між:
а) подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, 
між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання, 
між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними 
братами та сестрами, мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком, між 
іншими членами сім'ї, визначеними у ньому;
б) матір’ю та батьком дитини;
в) рідними братами та сестрами;
г) двоюрідними братами та сестрами.
17. Неповнолітньою є особа:
а) до 18 років;
б) від 16 до 18 років;
в) від 14 до 18 років;
г) від 13 до 18 років.
18. Кожен учасник сімейних відносин має право звернутися до суду за 
захистом свого права або інтересу, за умови досягнення ним віку:
а) 16 років;
б) 18 років;
в) 14 років;
г) 12 років.
19. Шлюбний вік чоловіка встановлюється у:
а) 16 років;
б) 17 років;
в) 18 років;



г) законодавством не визначено.
20. Якого Кодексу не існує в Україні:
а) Кримінального;
б) Цивільного;
в) Лісового;
г) Дорожнього.
21. Визначте, що є об'єктом адміністративного проступку:
а) суспільні відносини, тобто відносини, які складаються в різних галузях 
діяльності людей.
б) злочини проти честі і гідності;
в) злочини проти основ національної безпеки;
г) бандитизм.
22. Визначте, що є родовим об’єктом адміністративного проступку:
а) групи тотожних, однорідних суспільних відносин, які в сукупності 
складають загальний суб'єкт, охороняються комплексом адміністративно- 
правових норм і містяться в Особливій частині Кодексу України про 
адміністративні правопорушення.
б) контрабанда наркотичних засобів;
в) злочини проти громадської безпеки;
г) не визначено законом.
23. Казус це:
а) подія, настання якої не викликане виною особи і яка, як правило, 
виключає відповідальність за правопорушення.
б) несподіване заподіяння шкоди;
в) умисне заподіяння шкоди.
г) законодавством не визначено.
24. В Україні Земельний кодекс прийнято:
а) у грудні 1991 року;
б) у грудні 1994 року;
в) у жовтні 2000 року;
г) у жовтні 2001 року.
25. Земельний кодекс України чинний з:
а) 2000 року;
б) 2001 року;
в) 2002 року;
г) 2004 року.
26. Власність на землю виступає в таких формах:
а) державна, приватна, колективна;
б) комунальна;
в) сумісна.
г) колективна і державна.
27. Основним національним багатством, що перебуває під особливою 
охороною держави, є:
а) земля;
б) навколишнє середовище;



в) флора і фауна;
г) надра землі.
28. Система права - це:
а) влада;
б) інститут права;
в) об'єктивно обумовлена структура (будова) права, що виражає внутрішню 
узгодженість і єдність юридичних норм і одночасно їх поділ на відповідні 
галузі та інститути.
г) суб’єктивне право.
29. Хто із означених громадян України матиме весь обсяг прав і свобод, 
передбачених законодавством України:
а) особа, батьки якої на момент її народження були громадянами України і 
постійно проживали на території України;
б) особа, що набула громадянства України у віці 50-ти років;
в) особа, батьки якої на момент її народження постійно проживали на 
законних підставах на території України і були особами без громадянства;
г) усі зазначені громадяни.
30. Визначте обставини, що виключають адміністративну відповідальність:
а) необхідна оборона;
б) уявна оборона;
в) крайня необхідність, необхідність оборони або стан неосудності;
г) фізичний або психічний примус.



Програма співбесіди з питань, 
що стосуються питань публічного управління 

Тема 1. Публічна влада в Україні
Публічне управління та публічне адміністрування в Україні. Правова та 

територіальна основа організації та діяльності органів публічної влади в 
Україні. Система органів публічної влади в Україні та їх класифікація. 
Форми публічної влади. Поняття, види та ознаки органів публічної влади. 
Функції органів публічної влади. Компетенція та підвідомчість органів 
публічної влади в Україні. Децентралізація публічної влади.
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Тема 2. Теоретичні основи державного управління
Сутність та види управління. Зміст державного управління. Сучасні 

принципи державного управління. Функції державного управління. 
Організаційна структура державного управління, елементи організаційної 
структури державного управління (державний орган, організаційні 
зв'язки), характеристики державного органу. Реформування організаційної 
структури державного управління в Україні.

Контроль ж  важлива функція державного управління. Види контролю в 
державному управлінні.

Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого 
характеру. Управлінське рішення та умови прийняття управлінських рішень: 
право, повноваження, відповідальність, обов'язковість, компетентність.

Сутність і зміст управлінської діяльності. Загальні риси управлінської 
діяльності: інтелектуальний зміст управлінської діяльності, інформаційний 
зміст управлінської діяльності; соціально-психологічний характер 
управлінської діяльності; юридична заданість, чіткість, виразність як риси 
управлінської діяльності.

Список рекомендованої літератури
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2. Голікова К. О. Дисципліна та законність в державному управлінні: 
поняття та способи їх забезпечення / К. О. Голікова // Часопис Київського 
університету права. -  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// 
nbuv.gov.ua/j-pdf/Chkup_2013_2_26.pdf- 2013. - № 2. - С. 110-113.

3. Державне управління: курс лекцій. Навчальний посібник / за заг.ред. 
Д.І. Дзвінчука,- 2-ге вид., переробл. і доповн,- Івано-Франківськ: Місто НВ, 
2012,-616 с.

4. Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний 
посібник /В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. їжа, Г.І. Арабаджи / За заг. 
ред. Надолішнього П.І., Бакуменка В.Д. -  Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. -  394 с.

5. Енциклопедія державного управління [Текст]: у 8 т. / наук. - ред. кол.: 
Ю.В.Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного 
управління при Президентові України. -  К. : НАДУ, 2011.

6. Сурмін Ю. Тенденції розвитку державного управління // Вісник 
НАДУ. - 2007. - № 2. - С. 5-14.

7. Структурно-функціональне забезпечення діяльності територіальних 
органів влади / За заг. ред. Н. М. Мельтюхової; ХарРІ НАДУ. -  Харків: Вид. 
ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. -  244 с.

Тема 3. Система органів державного управління в Україні
Конституційні засади функціонування системи державної влади в 

Україні. Еілки державної влади: законодавча, виконавча та судова.
Верховна рада України. Її функції в галузі державного управління. 

Повноваження Верховної ради щодо формування структур виконавчої влади. 
Інститут Президента України: становлення, стан і перспективи розвитку.

Конституція України про виконавчу владу. Виконавча влада: поняття, 
види діяльності, функції. Відносини між виконавчою, законодавчою та 
судовою гілками влади в Україні.

Кабінет Міністрів в системі виконавчої влади. Загальна характеристика 
міністерств. Центральні органи виконавчої влади: типи й основні завдання. 
Територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

Обласні державні адміністрації, їх структура, завдання, повноваження.
Районні державні адміністрації: структура та повноваження.
Система місцевого самоврядування в Україні. Власні й делеговані 

повноваження органів місцевого самоврядування.
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Тема 4. Державна служба в Україні: теоретичні та практичні 
основи функціонування

Правові та організаційні основи державної служби в Україні. Основні 
положення Закону України «Про державну службу». Правовий та соціальний 
статус державного службовця.

Державна кадрова політика в системі державної служби. Зайняття 
вакантних посад державної служби в державному органі або його апараті. 
Конкурс на зайняття посад державної служби. Обмеження для прийняття на 
роботу в органах державної влади та їх апаратах. Професійно- 
кваліфікаційний та професійно-посадовий розвиток персоналу державної 
служби як основа службової кар’єри.

Управління державною службою. Контроль на державній службі і 
відповідальність державного службовця. Державний контроль на державній 
службі. Еромадський контроль за державною службою. Поняття та види 
юридичної відповідальності державних службовців. Дисциплінарна 
відповідальність державних службовців. Кримінальна відповідальність 
державних службовців. Адміністративна відповідальність державних 
службовців.

Поняття корупції в системі державної служби. Запобігання та протидія 
корупційним проявам у системі державної служби.
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