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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

В програму співбесіди для студентів, які переводяться, поновлюються за 

ОС Магістр, включено питання курсів «Конституційного права», що є 

професійно-орієнтованою дисципліною, «Муніципального права», 

«Державного управління та виконавчої влади в Україні», що є 

фундаментальними і професійно-орієнтованими дисциплінами. 

 

Критерії оцінювання відповідей 

Оцінювання відповіді на питання співбесіди відбуваються за 100 бальною 

шкалою. Максимальна кількість балів – 100, мінімальна – 0. Прохідний бал – 

25. 

Відповідь студента зараховується в наступних випадках: 

 теоретичні питання розкрито в повному обсязі, відповідь на питання 

викладено в логічній послідовності, зроблено правильні висновки; 

 теоретичні питання розкрито в повному обсязі, але матеріал викладено в 

недостатній логічній послідовності або зроблені неправильні висновки; 

 частина питань розкрита не в повному обсязі, зроблені незначні 

помилки. 

100-90 балів – «зараховано» – студент відповів на всі запитання у 

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

навчальних програм, аргументовано використовує їх для відповідей на 

запитання та для виконання практичних завдань. Студент уміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати навчальний матеріал, приймати рішення, виявляти і 

відстоювати особисту позицію. Апелює до сучасних наукових досліджень. 

89-56 бали – «зараховано». Студент 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, самостійно 

виправляти допущені помилки. Відповідь студента повна, вірна, логічна, 
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обґрунтована, але їй бракує власних суджень.  

55-25 балів – «зараховано». Студент 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. 

Менш ніж 24 бали – «не зараховано». Студент відтворює незначну 

частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкти та явища 

педагогічного процесу, виявляє здатність елементарно викласти думку; не 

впорався із практичним завданням. Не має можливості повторного складання. 
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Перелік питань для студентів, 

які переводяться, поновлюються за ОС Магістр для навчання за 

спеціальністю 281 «Публічне управління і адміністрування» 

 

Конституційне, муніципальне право 

1. Поняття, предмет, метод та система галузі конституційного право України. Структура та 

задачі конституційного права України. 

2. Поняття, правова природа та види джерел конституційного права. Конституція в системі 

джерел конституційного права України. 

3. Поняття, склад та особливості конституційно-правових відносин.  

4. Система, поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в 

Україні. 

5. Поняття та основні принципи інституту громадянства України.  Конституційно-правовий 

статус іноземців, біженців та осіб без громадянства в Україні.  

6. Поняття Верховної Ради України – парламенту України. Порядок формування, структура 

та строк повноважень Верховної Ради України. 

7. Загальна характеристика конституційно-правового статусу Президента України. Функції 

та повноваження Президента України. 

8. Система органів виконавчої влади. Місце і роль Кабінету Міністрів у механізмі державної 

влади в Україні.  

9. Система судів загальної юрисдикції в Україні та їх компетенція. 

10. Прокуратура України: поняття та система органів, функції та повноваження. 

11. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування та їх роль в 

формування місцевого самоврядування в Україні. 

12. Форми діяльності територіальних громад. 

13. Правовий статус і повноваження депутата місцевої ради. 

14. Статус службовців органів місцевого самоврядування. 

15. Муніципально-правові відносини. 

16. Джерела муніципального права України. 

17. Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. 

18. Сучасні проблеми підготовки фахівців у галузі місцевого самоврядування. 

19. Місцеве самоврядування і вертикаль виконавчої влади. 

20. Місцеве самоврядування і територіальна автономія. 
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Публічне управління та виконавча влада в Україні 

1. Поняття, принципи, функції публічного управління; 

2. Співвідношення понять публічного управління та виконавчої влади в Україні; 

3. Система органів публічного управління в Україні, їх адміністративно-правовий 

статус; 

4. Поняття та основні принципи державної служби в Україні; 

5. Поняття, правовий статус державних службовців та їх види; 

6. Центральні органи виконавчої влади в Україні: види та компетенція; 

7. Місцеві органи виконавчої влади в Україні, їх завдання та компетенція; 

8. Форми та методи публічного управління; 

9. Поняття, види та особливості актів публічного управління; 

10. Вимоги, що ставляться до актів управління, наслідки їх невиконання. 
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