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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Комплексний екзамен має за мету перевірити рівень набутих знань, умінь 

і навичок абітурієнтів, що вступають до магістратури  галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування»  спеціальності  «Публічне управління та 

адміністрування». 

Програма комплексного іспиту розроблена з метою надання допомоги 

абітурієнтам в підготовці до його складання. 

Програма охоплює основну проблематику дисциплін, які дозволяють 

перевірити і оцінити необхідний рівень набутих знань та практичних 

навичок, які є базовими для подальшого опанування магістерської програми. 
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ІІ.  Організаційно-методичні рекомендації 

 

2.1. Критерії оцінювання знань абітурієнтів за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління 

та адміністрування» при проведені співбесіди з сучасних проблем 

державного управління 

 

Співбесіда з сучасних проблем державного управління оцінюється за 

шкалою оцінювання від 0 до 200 балів. 

0 – 49 бали, якщо відповідь на поставлене питання дається частково, 

невірно трактується, чи інше положення визначення; 

50 – 99 бали, якщо відповідь на поставлене питання дана, але є ряд 

помилок, необґрунтовано трактується окремі положення, твердження; 

100 – 149 бали, якщо на поставлені питання дається по суті вірна 

відповідь, але допущені окремі неточності, або наводиться неповне 

обґрунтування чи тлумачення; 

150 – 200 балів, якщо дається повна, вичерпна і аргументована 

відповідь на поставлене питання. 

Фахові іспити можуть відбуватися з використанням дистанційних 

технологій навчання відповідно до Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України  № 392 від 27 квітня 2022 року, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України від 03.05.2022 р. за № 487/37823  зі змінами, внесеними 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400 

та Правил прийому до ТНУ у 2022 р. 

Вступні випробування проводяться виключно української мовою.  
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2.2. Структура екзаменаційних білетів та загальний обсяг часу, 

відведений на вступний екзамен за ступенем «магістр»  

спеціальності  «Публічне управління та адміністрування»  

 

Конкурсний відбір осіб для навчання за програмою підготовки 

магістрів здійснюється за результатами вступних екзаменів з «Основ держави 

і права», «Основ економіки» та співбесіди з сучасних проблем державного 

управління. 

Структура екзаменаційного білету з «Основ держави і права» та 

«Основ економіки» складається з чотирьох теоретичних питань. 

Підготовка відповіді на кожне теоретичне питання становить 15 хв. 

(чотири питання по 15 хв.). 

Загальний обсяг часу, який відведено на всі види робіт вступного 

екзамену з «Основ держави і права» становить – 60 хв. 

Загальний обсяг часу, який відведено на всі види робіт вступного 

екзамену з «Основ економіки» становить – 60 хв. 

Співбесіда проходить у формі усних запитань і відповідей без 

попередньої письмової підготовки вступників. 
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2.3. Визначення підсумкової оцінки знань абітурієнтів 

 

Загальна максимальна кількість балів, набрана абітурієнтами при 

складанні екзамену з «Основ держави і права», «Основ економіки» та 

співбесіди може складати 600 балів в тому числі екзамен з «Основ держави і 

права» 200 балів, екзамен з «Основ економіки» до 200 балів, співбесіда до 

200 балів. 

Загальна мінімальна кількість балів, набрана абітурієнтами при 

складанні екзамену з «Основ держави і права», «Основ економіки» та 

співбесіди повинна бути не меншою, ніж 300 балів, в тому числі екзамен з 

«Основ держави і права» - 100 балів, екзамен з «Основ економіки» - 100 

балів, співбесіда – 100 балів. 
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ІІІ. Перелік питань з окремих дисциплін для підготовки до вступних 

випробувань  

 

3.1. Перелік питань з «Основ економіки» 

 

Поняття економіки та економічної науки. Продуктивні сили і 

виробничі відносини. Економічна суть основних засобів. Амортизація 

основних засобів. Суть виробництва. Виробничі ресурси. Фактори 

виробництва. Економічна суть нематеріальних активів, їх оцінка. Капітал та 

робоча сила як основні фактори виробництва. Поняття і економічний зміст 

оборотних засобів, їх структура. Економічні потреби та екологічні інтереси 

як рушійні сили соціально-економічного розвитку. Кругообіг оборотних 

засобів. Показники ефективності їх використання. 

 Натуральне і товарне виробництво. Товар і його фактори (властивості). 

Суть трудових ресурсів, їх значення в сучасній економіці. Суть грошей, їх 

функції. Закон обігу грошей. Система підготовки та перепідготовки кадрів. 

Сутність ринкової економіки, суть ринку, його види та структура. 

Роль кваліфікованих кадрів в переході до інноваційної моделі розвитку 

економіки країни. Інфраструктура ринку. Поняття та значення 

продуктивності праці, фактори та резерви її підвищення. Конкуренція її суть, 

форми, методи, наслідки. Вплив конкуренції на економіку. Заробітна плата: 

суть, форми. Номінальна та реальна заробітна плата. Монополії: суть, 

причини виникнення, форми, наслідки. Вплив конкуренції на економіку.  

Організація заробітної плати. Тарифна система, її елементи. Посадові 

оклади. Суб’єкти ринкової економіки: домашні господарства, підприємства, 

держава. Форми і системи оплати праці. Власність: економічний зміст, види і 

форми власності, форми господарювання. Склад і структура фонду 

заробітної плати. Земля як економічна категорія і фактор виробництва. 

Земельна рента. Ринок землі. Проблема забезпечення трудовими ресурсами в 

Україні. Структура працездатного населення. 
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Форми господарювання у сільському господарстві. Державна політика 

регулювання та підтримки сільськогосподарського виробництва. 

Пенсійна реформа в Україні. Макроекономічні показники і методи 

розрахунку. Номінальний і реальний ВВП. Поняття собівартості продукції. 

Склад і структура собівартості, шляхи її зниження. Суть виробництва. 

Виробничі ресурси. Фактори виробництва. 

 Поняття ціни. Шляхи формування ринкових цін. Фактор конкуренції у 

ціноутворенні. Сутність циклічного розвитку. Економічний цикл та його 

фази.  

Антициклічна політика держави. Поняття прибутку і рентабельності. 

Фактори впливу на прибуток та рентабельність. 

Фінансова система держави. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит 

та державний борг. Суть інвестицій та інвестиційної діяльності. Класифікація 

та структура інвестицій. Податки: суть, види, функції. Податкова система 

України. Джерела фінансування капітальних вкладень. 

Банки і банківська система. Суть функції та форми кредиту. Види 

цінних паперів та їх характеристика. Ринок праці і проблеми зайнятості. 

Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили. Проблема 

бідності в ринковій економіці. Система соціального захисту населення. 

Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили. Суть, причини, 

форми, показники інфляції. Проблеми економічного зростання в Україні. 

Економічні та соціальні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика 

держави. Особливості циклічного розвитку в економіці України. Державне 

регулювання економіки: необхідність і суть. Кредитна система. Основні 

форми кредиту в сучасній ринковій економіці. Правові, економічні та 

адміністративні методи регулювання економіки. Безробіття: суть, причини, 

види, рівень. Суть підприємництва та умови його здійснення. Соціальна 

політика держави. Показники рівня життя. Споживчий кошик. Державне 

регулювання підприємництва. 
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Економічні функції держави. Суб’єкти і об’єкти державного 

регулювання економіки. Суть підприємництва, його види, об’єднання 

підприємництва. 

Роздержавлення і приватизація: необхідність, суть. Особливості 

приватизації в Україні. 

Господарське товариство, їх види та умови функціонування. Державна 

політика регулювання та підтримки сільськогосподарського виробництва. 

 

 

3.2. Перелік питань з «Основ держави і права» 

 

 Основні теорії походження держави. Декларація про державний 

суверенітет України: основні положення. Акт проголошення незалежності 

України: основні положення. Основні етапи розвитку державності України. 

Поняття державної ідеології. Поняття політичної системи суспільства та її 

структура. Держава як інститут політичної системи суспільства. Поняття і 

основні ознаки держави. Поняття механізму держави. Поняття державного 

апарату. Поняття державного органу та державної організації. Влада як 

суспільне явище. Поняття державної влади. Відмінності державної та 

політичної влади. Поняття політичної культури. Конституційні засади 

побудови державної влади в Україні. Поняття державного, суспільного та 

конституційного ладу. Загальні засади конституційного ладу в Україні. 

Поняття виборів та виборчої системи. Мажоритарна виборча система. 

Пропорційна виборча система. Виборча система в України. Поняття та 

різновиди референдумів. Загальне поняття  про громадянське суспільство. 

Основні інститути громадянського суспільства. Поняття політичної партії. 

Закон України "Про політичні партії в Україні": загальні положення. Закон 

України "Про громадські об’єднання": загальні положення. 

Поняття та ознаки права. Право як особливий вид соціальних норм. 

Поняття, структура і види правовідносин. Конституція України як основне 
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джерело права. Функції права. Право та мораль: співвідношення, 

взаємозв’язок. Мораль як регулятор суспільних відносин. Поняття та види 

правових систем. Джерела (форми) права та їх види. Поняття та види 

систематизації законодавства. Поняття системи законодавства. Загальна 

характеристика нормативно-правових актів. Закон як нормативно-правовий 

акт. Поняття підзаконних нормативно-правових актів. Поняття та види 

юридичної відповідальності. Поняття, ознаки і види правопорушення. Поділ 

права на галузі, правові інститути. Поняття норми права. Конституційно-

правовий статус людини і громадянина. Поняття правопорядку. Питання 

правонаступництва України. Державна символіка України. Поняття й основні 

ознаки правової держави. Закріплення ознак правової держави у Конституції 

України. Конституційний Суд України як орган державної влади. 

Прокуратура України: загальна характеристика. 

Поняття, принципи та гарантії законності. Конституційно-правовий 

статус людини і громадянина. Конституційно-правові засади місцевого 

самоврядування в Україні. Підстави виникнення, зміни і припинення 

правовідносин. Державна символіка України. Поняття прав людини. 

Політичні права людини. Поняття громадянських свобод. Економічні права 

людини. Соціальні права людини. Загальна декларація прав людини: загальна 

характеристика. 

Форма держави: характеристика складових елементів. Принцип поділу 

влади. Реалізація принципу поділу влади в Україні. Вищі органи державної 

влади. Законодавча влада: поняття та сутність. Співвідношення органів 

держави та органів самоврядування. Виконавча влада: поняття та сутність. 

Судова влада: поняття та сутність. Судова система України: загальна 

характеристика. Прокуратура України: загальна характеристика. Форма 

державного правління: загальна характеристика. Монархія як форма 

державного правління. Абсолютна та обмежена монархія: загальна 

характеристика. Республіка як форма державного правління. Характеристика 

президентської республіки. Характеристика парламентської республіки. 
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Поняття політичного режиму. Тоталітарний політичний режим: загальна 

характеристика. Авторитарний політичний режим: загальна характеристика. 

Демократичний політичний режим: загальна характеристика. Поняття форми 

державного устрою. Унітарний державний устрій: загальна характеристика. 

Федеративний державний устрій: загальна характеристика. Державний устрій 

України. Адміністративно-територіальний устрій України. 

 

 

3.3. Перелік питань для проведення співбесіди з  

сучасних проблем державного управління 

 

Сутність, зміст та специфіка державного управління. Основні напрями 

трансформації державного управління в Україні на сучасному етапі. Сучасні 

проблеми формування та реалізації державної політики в Україні. Державна 

влада як складова державно-владного механізму. Адміністративний аспект 

державного управління. Об’єкти управлінської діяльності виконавчої влади. 

Формування системи стратегічних цілей розвитку Української держави в 

умовах глобалізації та інформаційного суспільства. Поняття й види функцій 

державного управління. Функціональна структура державного управління в 

Україні: проблеми та шляхи удосконалення. Сутнісні характеристики (риси) 

організаційної структури державного управління. Напрями розвитку 

територіальної організації державної влади в України у контексті 

децентралізації. Побудова організаційної структури державного управління 

на загальнодержавному рівні та напрями її удосконалення. Поняття та 

загальні риси управлінської діяльності. Сучасні управлінські технології в 

державному управлінні: поняття, види, ступінь впровадження в Україні. 

Поняття та суть управлінського рішення та його процес підготовки. 

Стратегічне та ситуаційне управління у системі державної влади: поняття та 

напрями удосконалення в Україні. Зв’язки з громадськістю в органах 

державної влади: поняття та основні проблеми. Відповідальність державних 
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службовців. Підготовка та прийняття рішень в державному управлінні. 

Конституційні засади побудови державної влади в Україні та напрями їх 

удосконалення. Загальна суспільна ефективність державного управління: 

поняття, підходи до оцінювання. Ефективність організації і функціонування 

суб’єктів державного управління. Ефективність діяльності управлінських 

органів і посадових осіб. Проблеми конституційного поділу влади в Україні. 

Верховна Рада в системі органів державної влади, основи її правового 

статусу. Виборча система в Україні: стан, проблеми, шляхи вирішення. 

Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України. Порядок 

формування Верховної Ради України. Функції та компетенція Верховної 

Ради України. Структура Верховної Ради України. Форми діяльності 

Верховної Ради України. Методи діяльності Верховної Ради України.  

Організація роботи народних депутатів України. Президент України як Глава 

держави: статус, основні повноваження, проблеми діяльності. Сучасні 

проблеми державного управління у сфері безпеки та оборони України. 

Сучасні проблеми державного управління у сфері економіки України. 

Сучасні проблеми державного управління у соціальній сфері України. 

Сучасні проблеми державного управління у гуманітарній сфері України. 

Інституційні та методологічні проблеми інформаційно-аналітичного 

забезпечення державного управління в Україні. Єдина система органів 

виконавчої влади в Україні: поняття, структура, проблеми удосконалення. 

Управлінські зв’язки в системі органів виконавчої влади. Статус, 

повноваження, організаційно-правові засади та проблеми діяльності Кабінету 

Міністрів України. Міністерства України: статус, основні завдання та 

повноваження, проблеми діяльності. Інші центральні органи виконавчої 

влади: їх статус, функції. Територіальні органи центральних органів 

виконавчої влади: права, компетенція, функції. Проблеми удосконалення 

співвідношення централізації та децентралізації у системі державного 

управління в Україні на сучасному етапі. Місцеві державні адміністрації в 

системі державного управління: статус, основні, завдання і повноваження, 
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напрями реформування. Відносини місцевих державних адміністрацій у 

системі вертикальних та горизонтальних зв’язків. Структура місцевих 

державних адміністрацій. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в 

Україні. Поняття, ознаки та правові засади місцевого самоврядування в 

Україні, напрями його реформування. Система місцевого самоврядування в 

Україні на рівні територіальних громад: сучасний стан та напрями 

трансформації. Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система 

і порядок формування. Структура місцевих рад. Форми і методи роботи 

місцевих рад. Сільські, селищні, міські голови як посадові особи місцевого 

самоврядування: статус, повноваження, проблеми функціонування. 

Виконавчі органи місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і 

методи роботи. Органи самоорганізації населення в Україні: поняття, 

організаційно-правові засади, проблеми дієвості у сучасних умовах. 

Концептуальні засади реформування місцевих органів влади та напрями 

регіональної політики. Організаційна структура органу державної влади. 

Сутність та особливості організаційної структури органу державної влади. 

Підходи та методи побудови організаційних структур органу державної 

влади. Орган влади як об’єкт організації. Організація як процес і функція 

управління. Сутність і особливості менеджменту органу державної влади. 

Стратегічне управління та формування програми діяльності органу 

державної влади. Сучасні підходи до управління (системний, ситуаційний, 

процесний). Державна влада та державне управління, його цілі, 

функціональна та організаційна структура державного управління. Сутність 

та зміст управлінської діяльності. Проблеми впровадження сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій у діяльність державного апарату в 

Україні. Інформаційне та комунікаційне забезпечення державного 

управління. Розвиток електронного урядування в Україні: стан та 

перспективи. Взаємодія органів державної влади з громадськістю в Україні: 

стан та перспективи. 
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