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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Зміст програми 

Призначення програми – забезпечити проведення випробування для 

вступу до ЧНУ імені Юрія Федьковича для здобуття ОКР «Магістр» за 

спеціальністю 8.15010009 «Місцеве самоврядування». 

Мета вступного випробування полягає в з’ясуванні рівня теоретичних 

знань і практичних умінь і навичок, потрібних для опанування нормативних і 

варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця за ОКР «Магістр» за 

спеціальністю 8.15010009 «Місцеве самоврядування». 

Вимоги до здібностей і підготовки вступників. Для успішного засвоєння 

дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки магістрів за 

спеціальністю 8.15010009 «Місцеве самоврядування», абітурієнти повинні 

мати освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» або ступінь «магістр». 

Обов’язковою умовою для вступу є також вільне володіння державною 

(українською) мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку 

питань, що відбивають основні аспекти спеціальності. 

 

1.2. Структура вступного випробування 

Мета фахових вступних випробувань – визначення рівня знань, умінь та 

навичок абітурієнтів та їхній відбір на конкурсній основі. 

Випробування проходить у формі відповідей на запитання. Для кожного 

учасника передбачено окремий білет, у якому містяться 4 запитання з 

наведеного у програмі переліку.  

У процесі складання вступного випробування вступник має показати 

достатній рівень набутих знань і вмінь. Абітурієнт повинен записати відповіді 

з детальним поясненням.  

Вступне випробування проводять не менше двох членів комісії. 

Екзаменатори зазначають правильність відповідей у протоколі вступного 

випробування, який після закінчення іспиту підписується екзаменаторами. 

Інформація про результати вступного випробування оголошується 

вступникові в день його проведення. 

 

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Сутність та основні ознаки держави. 

2. Загальні засади конституційного ладу в Україні.  

3. Система територіального устрою України за Конституцією України. 
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4. Україна – демократична, соціальна, правова держава: реалізація 

конституційного положення в сучасних умовах. 

5. Конституційний статус Президента України.  

6. Верховна Рада України в системі органів державної влади в Україні.  

7. Повноваження Кабінету Міністрів України.  

8. Політика як суспільний феномен. 

9. Демократична політична система: конституційні засади та особливості 

формування в сучасній Україні. 

10. Державно-управлінська еліта: сутність, механізми формування та засоби 

її впливу на державну політику. 

11. Політичні інститути: поняття, особливості і роль в житті українського 

суспільства. 

12. Становлення й розвиток партійної системи в Україні. 

13. Основні пріоритети соціальної політики Української держави в умовах 

реформ. 

14. Державна етнополітика як чинник інтеграції та консолідації 

українського суспільства. 

15. Релігійна ситуація та державно-конфесійні відносини в Україні. 

16. Стратегія сталого розвитку “Україна - 2020”: мета та завдання.  

17. Поняття і функції громадянського суспільства. 

18. Концепції взаємодії держави з громадянським суспільством. 

19. Загрози національним інтересам України: сутність, причини і джерела 

виникнення. 

20. Державна політика національної безпеки України: напрями, проблеми та 

пріоритети. 

21. Основні етапи розвитку світової соціологічної думки. 

22. Суспільство як соціальна система, його сутність, типи, тенденції 

розвитку. 

23. Соціальна структура і соціальна стратифікація. 

24. Соціальна взаємодія, соціальні відносини, соціальна мобільність. 

25. Соціальні зміни та процеси. 

26. Соціальні інститути та організації.  

27. Особистість у системі соціальних зв’язків. 

28. Поняття соціологічного дослідження, його різновиди та етапи 

проведення. 

29. Економічна система суспільства та її основні структурні елементи. 

30. Економічний зміст власності, її форми та історичні види. 

31. Загальні засади економічного розвитку. 

32. Світове господарство та глобалізаційні економічні процеси. 
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33. Валовий внутрішній продукт і його вимірювачі. 

34. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення.  

35. Інфляція та механізм антиінфляційної політики. 

36. Економічні функції держави та їх особливості в умовах України. 

37. Податки і їх роль у регулюванні економічних процесів. 

38. Регіональна економічна політика України та управління регіональним 

розвитком. 

39. Природно-ресурсний потенціал України: класифікація, розміщення та 

економічна оцінка. 

40. Зовнішньоекономічні зв’язки та їх роль у розвитку продуктивних сил 

України і регіонів. 

41. Територіальна громада як соціальний феномен.  

42. Децентралізація влади як підґрунтя для розвитку місцевого 

самоврядування в Україні. 

43. Основні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні: 

результати і перспективи. 

44. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні. 

45. Система місцевого самоврядування та загальна характеристика її 

елементів.  

46. Органи місцевого самоврядування: конституційні засади. 

47. Конституційні засади діяльності територіальної громади в Україні. 

48. Конституція України про матеріальну і фінансову основу місцевого 

самоврядування. 

49. Конституційні норми, які закріплюють діяльність місцевого 

самоврядування щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

50. Конституційні засади взаємодії представницьких і виконавчих органів 

влади. 

51. Вибори та референдуми в Україні: конституційно-правове регулювання. 

52. Місцевий референдум як конституційна форма волевиявлення 

територіальної громади. 

53. Основні принципи здійснення місцевого самоврядування в Україні. 

54. Основні функції місцевого самоврядування. 

55. Європейська хартія місцевого самоврядування як базовий міжнародний 

документ. 

56. Реформування місцевого самоврядування в Україні: напрями та шляхи 

реалізації.  

57. Статут територіальної громади. 

58. Символіка територіальних громад. 
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59. Загальні збори та роль місцевої ініціативи в розвитку територіальної 

громади. 

60. Представницькі органи (ради) в системі місцевого самоврядування. 

61. Постійні комісії ради: порядок формування та особливості 

функціонування. 

62. Депутат сільської, селищної, районної у місті, міської, районної, 

обласної ради. 

63. Виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті рад. 

64. Сільський, селищний, міський голова як головна посадова особа в 

системі місцевого самоврядування. 

65. Голова районної, обласної, районної у місті ради. 

66. Компетенція сільських, селищних і міських рад. 

67. Дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської, 

районної в місті, районної, обласної ради. 

68. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови. 

69. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

70. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

71. Місцеві бюджети: доходи та видатки. 

72. Органи самоорганізації населення: форми та сфери діяльності. 

73. Нормативно-правові засади служби в органах місцевого самоврядування. 

74. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. 

75. Посадові особи місцевого самоврядування: основні права та обов’язки. 

76. Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо 

осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням 

функцій місцевого самоврядування. 

77. Порядок роботи посадових осіб місцевого самоврядування за 

сумісництвом. 

78. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування. Матеріальне 

забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування. 

79. Порядок формування кадрового резерву служби в органах місцевого 

самоврядування. 

80. Порядок проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування.  

81. Декларування доходів посадовими особами місцевого самоврядування. 

82. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад. 

83. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. 

84. Порядок роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого 

самоврядування. 
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85. Правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування. 

86. Запобігання та протидія корупції в системі місцевого самоврядування. 

87. Державна регіональна політика: мета та принципи 

88. Суб’єкти державної регіональної політики та їх роль у формуванні 

політики. 

89. Державна стратегія регіонального розвитку: основні пріоритети. 

90. Місцевий економічний розвиток: основні поняття та інструменти. 

91. Ресурси територіальної громади.  

92. Інформаційна політика в органах місцевого самоврядування. 

93. Забезпечення доступності та якості публічних послуг як головні критерії 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади. 

94. Прозорість та відкритість місцевої влади як запорука демократичного 

врядування. 

95. Фіскальна децентралізація: зміст та завдання. 

96. Співробітництво територіальних громад: сфери та форми. 

97. Добровільне об’єднання територіальних громад: суб’єкти та основні 

умови. 

98. Порядок добровільного об’єднання територіальних громад. 

99. Роль і місце територіальної громади у стратегічному плануванні. 

100. Пріоритетні напрямки розвитку місцевого самоврядування в 

Україні. 
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79. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: 

концептуальні аспекти / Ю. П. Шаров. – Дніпропетровськ : Вид-во 

УАДУ, 2001. – 303 с.  

80. Яремчук С. С. Соціологія : навч. посібник / С. С. Яремчук. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 296 с. 

81. Яцкевич І. В. Фінанси: навч. посіб. / І. В. Яцкевич, О. В. Голинська ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. 

упр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 316 с. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Кожне з чотирьох завдань екзаменаційного білету оцінюється 25 балами. 

До сумарної оцінки за всі відповіді додається 100 балів. Результат екзамену 

оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Сумарна максимальна кількість – 

200 балів.  

176-200 балів – «відмінно». Абітурієнт відповів на всі запитання у 

повному обсязі, має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог 

програми, аргументовано використовує їх для відповідей на запитання. Уміє 

самостійно аналізувати, узагальнювати матеріал, приймати рішення, виявляти 

і відстоювати особисту позицію. Апелює до сучасних наукових досліджень. 

150-175 бали – «добре». Абітурієнт відповів на всі запитання в повному 

обсязі, знає суттєві ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити 

основні закономірності, самостійно застосувати знання в стандартних 

ситуаціях. Володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, 

узагальненням, класифікацією, порівнянням), вміє робити висновки, 
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самостійно виправляти допущені помилки. Відповідь повна, вірна, логічна, 

обґрунтована, однак абітурієнт не в повному об’ємі засвоїв фактичний 

матеріал та наявну джерельну базу, чіткої власної оцінки проблемам не дає.  

124-149 балів – «задовільно». Абітурієнт відповів на запитання, виявляє 

знання й розуміння основних положень навчального матеріалу, здатний з 

неточностями дати визначення понять, сформулювати власну думку; відповіді 

правильні, але недостатньо осмислені. За допомогою викладача здатний 

аналізувати, узагальнювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком. Але відповідь досить схематична, 

поверхова. 

0-123 бали – «незадовільно». Абітурієнт погано відповів на запитання, 

було допущено багато помилок. Знання схематичні, мають неповний характер. 

Проявляється недостатня обізнаність з фаховою літературою, невміння її 

аналізувати, непереконлива аргументація власної позиції з дискусійних 

проблем.  


