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ВСТУП

Програма вступного фахового випробування розроблена для 
абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» до Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара.

Програму розроблено на базі стандарту з підготовки фахівців 
освітнього рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство», освітня 
програма «Публічне управління та адміністрування».

Мета вступного фахового випробування:
□ виявлення рівня знань абітурієнтів у сфері конституційно-правових 

засад побудови української держави і суспільства, основ правового статусу 
особи в Україні, організації законодавчої, виконавчої та судової влади, системи 
місцевого самоврядування, основ правової системи України;

□ перевірка здатності до виконання управлінських функцій у сфері 
публічної служби;

підготовка до практичної реалізації завдань публічної служби в
Україні.

Завдання вступного фахового випробування:
□ виявити теоретичні знання абітурієнтів, розуміння ними 

основних понять із різних розділів правознавства;
□ висвітлення уміння аналізувати і оцінювати управлінські 

завдання з точки зору правового забезпечення, уміння застосовувати 
набуті знання у практиці управління та надання адміністративних послуг.

Завдання вступного фахового випробування включають 50 тестів на 
виявлення теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів у межах вимог 
загального знання дисципліни «Правознавство».



Зміст дисципліни

1. ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Поняття й ознаки держави. Походження держави і права. Основні теорії 
походження держави і права. Форма держави. Форма державного правління. 
Форма державного устрою. Державний режим. Поняття і види функцій 
держави. Механізм та апарат держави. Державний орган: поняття, види. 
Принцип розподілу державної влади. Державні органи України. Поняття, 
структура політичної системи суспільства. Місце держави у політичній системі 
суспільства.

Поняття та ознаки громадянського суспільства. Поняття та ознаки 
правової держави. Конституція України про правову державу та її ознаки. 
Захист прав людини у правовій державі. Ознаки громадянського суспільства в 
Конституції України.

Поняття, ознаки і функції права. Право в системі соціальних норм. 
Поняття, структура і види норм права. Джерела права. Конституція України як 
основне джерело національного права. Закони і підзаконні нормативно-правові 
акти: поняття та види. Поняття та елементи системи права. Галузь права. 
Інститут права. Співвідношення системи права і системи законодавства. 
Поняття, структура і види правовідносин. Суб’єкти правовідносин. Поняття 
правоздатності, дієздатності, деліктоздатності. Юридичні факти. Право і 
держава. Поняття, ознаки і склад правопорушення. Поняття, підстави і види 
юридичної відповідальності.

2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Конституційне право -  провідна галузь права України. Конституція України -  
Основний Закон держави. Державні символи України. Поняття і форми 
здійснення народного суверенітету в Україні. Поняття та принципи 
громадянства України. Порядок набуття громадянства України. Порядок 
припинення громадянства України. Основні права і свободи людини і 
громадянина в Україні. Обов’язки громадянина України. Поняття і види 
референдумів в Україні. Поняття і принципи виборчого права України. 
Виборча система України. Законодавча влада в Україні. Правовий статус і 
функції Верховної Ради України. Конституційний статус і повноваження 
Президента України. Система органів державної виконавчої влади в Україні. 
Кабінет Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві 
державні адміністрації. Судова влада в Україні. Система судів загальної 
юрисдикції. Конституційний Суд України. Прокуратура України та інші 
правоохоронні органи України. Поняття і ознаки місцевого самоврядування. 
Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування.



3. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Предмет та джерела адміністративного права. Державна служба: поняття, 
правовий статус державних службовців. Поняття, ознаки та склад 
адміністративного правопорушення. Поняття та види адміністративної 
відповідальності. Види адміністративних стягнень. Адміністративна 
відповідальність за вчинення корупційних діянь.

4. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Суспільні відносини, що регулюються цивільним правом. Суб’єкти 
цивільних правовідносин. Громадяни як суб’єкти цивільного права. Поняття, 
ознаки і види юридичних осіб. Поняття, форми та види цивільних угод. 
Поняття і строки позовної давності. Представництво і довіреність. Особисті 
майнові права та їх захист. Поняття і зміст права власності. Форми власності в 
Україні. Поняття та способи забезпечення зобов’язання. Право інтелектуальної 
власності. Поняття, підстави і види цивільно-правової відповідальності.

5. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Предмет і джерела трудового права. Поняття колективного договору. 
Порядок укладання та припинення трудового договору. Розірвання трудового 
договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу. Трудовий контракт як особлива 
форма трудового договору. Поняття та види робочого часу. Трудова 
дисципліна. Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, 
установі, організації. Вирішення трудових спорів.

6. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Право власності на землю. Набуття і реалізація права на землю. Право 
користування землею. Оренда землі. Охорона і використання земель. Порядок 
вирішення земельних спорів.

7. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Поняття та джерела кримінального права. Поняття, ознаки і склад 
злочину. Стадії злочину. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави, види 
покарань. Кримінальна відповідальність за вчинення корупційних діянь.

8. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА

Шлюбно-сімейне законодавство. Права і обов’язки членів родини. Майнові 
і немайнові права подружжя. Взаємні права батьків та дітей. Опіка і піклування. 
Шлюбний контракт: підстави укладання та визнання недійсним.
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СТРУКТУРА БІЛЕТУ
на фахове вступне випробування 

для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 
до вступу за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» (за типом)
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Інструкція

1. На виконання тестового завдання відведено 120 хвилин.
2. Білет складається з 50 тестових завдань закритого типу.

Структура білету

Зміст Максимальна 
кількість балів

Тестові завдання 100
-розділ 1 Основи держави і права- 50 питань по 2 бали за 

правильну відповідь
100

3. Тестові завдання мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ, 
0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або сказано більше однієї 
відповіді, або відповіді не надано.

4. Кількість розділів та чисельність питань -  визначає кафедра.
5. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче.

Зміст питання:
а) перший варіант відповіді;

1. б) другий варіант відповіді; a b e d
в) третій варіант відповіді;
г) четвертий варіант відповіді.

Затверджено на засіданні кафедри теорії держави і права, конституційного 
права та державного управління ДНУ (протокол від 24 квітня 2017 р. № 18).

Зав. кафедри теорії держави і права, 
конституційного права та 
державного управління ДНУ, 
доц., к.ю.н., к.філос.н.


