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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахового вступного випробування є складовою нормативної
документації закладу вищої освіти, що забезпечує підготовку магістра галузі знань
28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування»
освітньо-професійної
програми
«Публічне
управління
та
адміністрування» на рівні вимог загальнодержавних стандартів. Вона призначена
відобразити процес діагностики якості вищої освіти вступників, набутої на рівні базової
(повної) вищої освіти, науково-теоретичних основ їх професійної кваліфікації, зокрема,
знань і вмінь з основ економіки, держави і права для вступу за державним замовленням
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789.
Програма фахового вступного випробування утверджує форму та зміст
кваліфікаційних випробувань, які мають на меті визначення рівня теоретичної та
практичної підготовленості вступника для здобуття ступеня магістра за освітньопрофесійною програмою «Публічне управління та адміністрування». Складена за
принципами комплексності, уніфікації, сумісності та взаємозамінності засобів і форм
діагностики, вона є підставою для надійного та об’єктивного оцінювання фаховою
атестаційною комісією відповідності рівня освітньо-професійної підготовки вступника
встановленим вимогам.
Зміст програми фахового вступного випробування має комплексний і
міждисциплінарний характер. Склад дисциплін визначено з числа тих, які формують
належний рівень знань, вмінь і навичок, необхідний в умовах демократичного врядування,
а також для успішного опанування освітньо-професійної програми «Публічне управління
та адміністрування».
Програма складається з:
• опису процесу фахового вступного випробування та його основних
організаційних моментів;
• основної проблематики дисциплін фахового вступного випробування: «Основи
держави і права», «Основи економіки».
• переліку літератури, де в повному обсязі міститься матеріал, необхідний для
складання екзамену;
• порядку проведення та критерії оцінювання вступного фахового випробування.
На фаховому вступному випробувані вступники повинні продемонструвати знання
фундаментальних знань з основ держави і права та економіки.
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Вступники, які вступають на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління
та адміністрування», освітньо-професійною програмою «Публічне управління та
адміністрування» повинні знати:
• сутність концептуальних ідей, які складають основоположні засади основ
держави і права, основ економіки;
• понятійно-категоріальну систему теорії держави і права;
• закономірності розвитку основ економіки як науки та практики;
• основи економічної теорії як базису для формування засад економічної політики;
• місце, ознаки, функції держави і права в системі публічного управління;
• специфіку публічної влади та особливості процесу адміністрування у сфері
публічного управління;
• суб’єкти, об’єкт, принципи формування та процес реалізації публічної політики;
• нормативно-правові акти, що регламентують управлінську діяльність в державі;
• структуру, функції та повноваження діяльності органів державної влади;
• основні засади публічних фінансів;
• функції публічних фінансів;
• складові система публічних фондів у фінансовій системі України;
• складові бюджетної системи як основи публічних фінансів;
• зв’язок функцій держави та публічних видатків;
• основні засади здійснення публічної політики в різних суспільно-економічних
сферах.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
Поняття держави та державної влади. Основні ознаки держави. Теорії походження
держави. Форми правління. Республіка як форма державного правління. Види юридичної
відповідальності. Форми прямої демократії.
Система виконавчої влади в державі. Система місцевих органів виконавчої влади та
їх функції. Система органів місцевого самоврядування та їх функції.
Система законодавчої влади в державі. Парламент та його основні функції.
Система судової влади в державі.
Інститути політичної системи держави. Право представляти державу та виступати
від її імені. Джерела національного права. Ознаки правової держави. Міжнародні
відносини держави. Міжнародні договори та їх значення для сучасної держави. Право
визначати і змінювати конституційний лад в державі. Види юридичної відповідальності.
Заходи адміністративної відповідальності. Права та свободи людини і громадянина.
Правовий статус громадянина і правовий статус особи. Імпічмент.
Виборча система в державі. Статус народних депутатів. Норми депутатської етики.
Загальнодержавний та місцевий референдум. Контроль за діяльністю уряду. Плюралізм у
публічній політиці.
Професійні спілки. Об’єднання громадян. Політичні партії та партійна система.
Функції політичних партій. Демократія та демократичний розвиток суспільства.
Європейська інтеграція та Україна. Євроатлантична інтеграція та Україна. Угода
про асоціацію між Україною та ЄС. Державна політика у сферах національної безпеки і
оборони.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ»
Чинники економічного зростання. ВВП держави. Мікроекономіка та
макроекономіка: сутність та відмінності. Економічна теорія та економічна політика. Цілі
та
інструменти
економічної
політики.
Інструменти
ринкового
механізму
саморегулювання. Безробіття та його типи. Закон попиту та пропозиції. Економічні
функції держави. Фактори економічного розвитку. Сутність і основні структурні елементи
економічної системи. Типи економічних систем: традиційна, командно-адміністративна
система, ринкова, змішана. Інфляція та антиінфляційна політика держави. Відмови ринку
як об’єктивні передумови втручання держави в економіку. Конкуренція та її роль у
функціонуванні ринку. Захист конкуренції від монополістичних утворень.
Суб’єкти та об’єкти фінансових відносин у державі. Державний бюджет. Місцевий
бюджет. Органи у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечують
формування й реалізацію державної фінансової, бюджетної та боргової політики. Джерела
наповнення дохідної частини бюджету. Сутність і типи податків. Загальнодержавні
податки і збори. Місцеві податки і збори. Міжбюджетні трансферти. Дефіцит бюджету:
поняття та чинники. Профіцит бюджету: поняття та чинники.
Суб’єкти державного регулювання економіки. Державна антимонопольна політика.
Дерегуляція економіки.
Цільові програми розвитку. Галузева структура економіки. Склад паливноенергетичного комплексу. Земельний фонд держави. Кластери в економіці.
Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування. Співробітництво
територіальних громад в економічній та соціальній сферах. Повноваження місцевої
державної адміністрації в економічній сфері. Повноваження місцевої державної
адміністрації в соціальній сфері. Депресивна територія та підходи до управління на такій
території.
Державна стратегія регіонального розвитку Україні. Цілі сталого розвитку.
Сутність і методи соціального діалогу. Державна політика у сфері зайнятості населення.
Державна політика у сфері охорони здоров’я. Державна міграційна політика.
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2. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
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соціального розвитку України: Закон України від 23 берез. 2000 року № 1602 // Офіційний
Вісник України, 2000. №16. С. 21.
3. Про державні цільові програми: Закон України від 18 берез. 2004 р. № 1621-IV //
Відом. Верх. Ради України. 2004. № 25. С. 352.
4. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. №2939-VI.
Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. Дата оновлення: 01.01.2020.
URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2939-17#Text.
5. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лют. 2015 року
№ 156-VIII - [Електронний ресурс]. URL: http:// www.rada.gov.ua.
6. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027
роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. - [Електронний
ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
7. Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР //
Відом. Верхов. Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.
8. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV
// Відом. Верхов. Ради України. 1999. № 20-21. Ст. 190.
9. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента
України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 URL:
https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
ПИТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
1. Питання з дисципліни «Основи держави і права»
1. Поняття держави та державної влади.
2. Основні ознаки держави.
3. Теорії походження держави.
4. Форми правління.
5. Республіка як форма державного правління.
6. Види юридичної відповідальності.
7. Форми безпосередньої (прямої) та представницької демократії.
8. Система виконавчої влади в державі.
9. Система місцевих органів виконавчої влади та їх функції.
10. Система органів місцевого самоврядування та їх функції.
11. Система законодавчої влади в державі.
12. Парламент та його основні функції.
13. Повноваження Президента України у сфері національної безпеки.
14. Система судової влади в державі.
15. Інститути політичної системи держави.
16. Право представляти державу та виступати від її імені.
17. Джерела національного права.
18. Ознаки правової держави.
19. Міжнародні відносини держави.
20. Міжнародні договори та їх значення для сучасної держави.
21. Види юридичної відповідальності.
22. Права та свободи людини і громадянина.
23. Правовий статус громадянина і правовий статус особи.
24. Виборча система в державі.
25. Статус народних депутатів.
26. Норми депутатської етики.
27. Загальнодержавний та місцевий референдум.
28. Плюралізм у публічній політиці.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Функції керівника органу публічної влади.
Форми звернень громадян до органів публічної влади.
Професійні спілки.
Об’єднання громадян.
Політичні партії та партійна система.
Функції політичних партій.
Демократія та демократичний розвиток суспільства.
Функції управління.
Етика та етикет в публічному управлінні та адмініструванні.
Правовий статус державного службовця в Україні.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Порядок формування і діяльності Європейського парламенту.
Зовнішня і безпекова політика в ЄС.
Міжнародні організації та їх діяльність.
Європейська інтеграція та Україна.
Євроатлантична інтеграція та Україна.
Угода про асоціацію між Україною та ЄС.
Державна політика у сферах національної безпеки і оборони.
Політична неупередженість в системі публічного управління.
Національні інтереси України.
Вибори і референдуми в Україні.
Форми здійснення влади народом.
2. Питання з дисципліни «Основи економіки»

1. Чинники економічного зростання. ВВП держави.
2. Мікроекономіка та макроекономіка: сутність та відмінності.
3. Економічна теорія та економічна політика.
4. Цілі та інструменти економічної політики.
5. Інструменти ринкового механізму саморегулювання.
6. Закон попиту та пропозиції.
7. Економічні суперечності суспільного розвитку.
8. Фактори економічного розвитку.
9. Відмови ринку як об’єктивні передумови втручання держави в економіку
10. Сутність і основні структурні елементи економічної системи.
11. Типи економічних систем: традиційна, командно-адміністративна система,
ринкова, змішана.
12. Функції грошей. Еволюція і форми грошей.
13. Інфляція та антиінфляційне регулювання.
14. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринку.
15. Захист конкуренції від монополістичних утворень.
Безробіття та його типи. Природний рівень безробіття.
17. Соціальні гарантії та соціальний захист населення.
18. Система державної підтримки підприємницької діяльності.
19. Циклічність економічного розвитку Фази економічних циклів.
20. Суб’єкти та об’єкти фінансових відносин у державі.
21. Державний бюджет.
22. Місцевий бюджет.
23. Органи у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечують
формування й реалізацію державної фінансової, бюджетної та боргової політики.
24. Бюджетно-податкова політика.
25. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Джерела наповнення дохідної частини бюджету.
Сутність і типи податків.
Загальнодержавні податки і збори.
Місцеві податки і збори.
Міжбюджетні трансферти.
Бюджетний дефіцит і шляхи його подолання.
Профіцит бюджету: поняття та чинники.
Річний звіт про виконання Державного бюджету України.
Суб’єкти державного регулювання економіки.
Державна антимонопольна політика.
Дерегуляція економіки.
Цільові програми соціально-економічного розвитку.
Галузева структура економіки.
Склад паливно-енергетичного комплексу.
Земельний фонд держави.
Кластери в економіці.
Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування.
Співробітництво територіальних громад в економічній та соціальній сферах.
Повноваження місцевої державної адміністрації в економічній сфері.
Повноваження місцевої державної адміністрації в соціальній сфері.
Державна стратегія регіонального розвитку Україні.
Цілі сталого розвитку.
Проблеми глобалізації економіки.
Державна політика у сфері охорони здоров’я.
Державна міграційна політика.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (структура та шкала оцінювання знань та
компетентностей вступників)
Порядок проведення вступних випробувань визначається Правилами прийому для
здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту
освіти» в 2022 році, Порядком проведення фахового вступного випробування (співбесіди)
за дистанційною формою в ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Положенням про
приймальну комісію ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
Фахове вступне випробування з основ економіки, держави і права проводиться
дистанційно, з паспортом для ідентифікації особистості.
Фахове випробування проводять фахові атестаційні комісії за розкладом,
затвердженим Головою Приймальної комісії.
На початку вступник отримує білет із 4 питаннями з основних розділів програми
для проведення фахового вступного випробування. Під час випробування члени фахової
атестаційної комісії оцінюють усні відповіді та фіксують оцінки в відомості фахового
вступного випробування, які після його завершення підписуються екзаменаторами
передаються у Приймальну комісію для зберігання.
На підставі результатів фахового вступного випробування фахова атестаційна
комісія проводить оцінювання рівня фахових знань вступників та приймає рішення про
рекомендацію до зарахування. Оцінювання рівня знань вступників проводиться кожним із
членів фахової атестаційної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання.
Якщо вступник під час фахового вступного випробування набрав від 100 до 139
балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для відбору для рекомендації до
зарахування до ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
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Фахове вступне випробування для вступників для здобуття ступеня магістра за
освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування»
здійснюється в усній формі та триває не більше 30 хвилин на одного вступника.
Вступник за результатами фахового вступного випробування отримує
рекомендацію до зарахування, якщо він:
• виявив достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені програмою фахового
вступного випробування;
• володіє відповідною фаховою термінологією;
• вміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх взаємозв’язок;
• виявив достатній рівень знань щодо законодавства України.
Оцінювання результатів фахового вступного випробування відбувається за шкалою
100-200 згідно до таблиці 1.
Таблиця 1
Таблиця оцінювання результатів фахового вступного випробування
за шкалою 100-200
Загальні критерії відповіді на питання білету
На всі питання надано повну, обґрунтовану відповідь, висновки
аргументовано, наведено практичні приклади, презентовано
знання законодавчої бази.
На два питання надано неповну, частково обґрунтовану
відповідь, в одному питанні допущені незначні неточності,
висновки та приклади наведено з усіх питань, презентовано
знання законодавчої бази.
На три питання надано неповну, частково обґрунтовану
відповідь, в одному питанні допущені незначні неточності,
висновки та приклади наведено з трьох питань, презентовано
часткове знання законодавчої бази.
На чотири питання надано неповну, частково обґрунтовану
відповідь, в двох питаннях допущені незначні неточності,
висновки та приклади наведено частково, презентовано
мінімальне знання законодавчої бази.
На чотири питання надано неповну, частково обґрунтовану
відповідь, в трьох питаннях допущені суттєві неточності,
висновки наведено частково, приклади відсутні, посилання на
законодавчу базу відсутні.
На чотири питання надано неповну та необґрунтовану відповідь,
висновки наведено частково, приклади відсутні, посилання на
законодавчу базу відсутні
Не достатній рівень знань із дисциплін, які передбачені
програмою фахового вступного випробування.

Бал за шкалою
100-200
190-200

180-189

170-179

160-169

150-159

140-149

100-139
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ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО б іл е т у
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітньо-професійна програма: «Публічне управління та адміністрування»
Екзаменаційний білет №1
фахового вступного випробування з основ держави і права, основ економіки
1. Поняття держави та державної влади.
2. Державна політика у сферах національної безпеки і оборони.
3. Чинники економічного зростання. ВВП держави.
4. Цілі та інструменти економічної політики.

