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Вступ
Для вступу на навчання за другим рівнем вищої освіти «Магістр»
допускаються абітурієнти, які здобули освітньо-кваліфікаційні рівні (ступені
вищої освіти) «Бакалавр» та/або «Спеціаліст», та/або «Магістр». Фахове
вступне випробування проводиться державною мовою як перевірка знань,
умінь, навичок достатніх для оволодіння професійними компетентностями в
процесі навчання в магістратурі за спеціальністю 281 «Публічне управління
та адміністрування», освітньою програмою «Адміністративне управління
об’єднаними територіальними громадами».
Метою навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» освітньою програмою «Адміністративне управління
об’єднаними
територіальними
громадами»
є
підготовка
висококваліфікованих
фахівців,
які
володіють
професійними
компетентностями з публічного управління та адміністрування та спроможні
забезпечити сталий розвиток України, її регіонів, налагодити конструктивну
взаємодію між владою, бізнес-структурами, громадськими організаціями та
територіальними громадами в процесі формування громадянського
суспільства в Україні, побудованого на демократичних цінностях і
принципах відкритого діалогу між владою і громадянами.
Набуті професійні компетентності магістрів зі спеціальності
281 «Публічне управління та адміністрування» освітньою програмою
«Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»
спрямовані на забезпечення ефективного державного управління та
місцевого самоврядування в умовах глобальних викликів і демократичних
перетворень та формують у випускників уміння володіти понятійнокатегоріальним апаратом щодо публічного управління та адміністрування;
знання та навички володіння законодавчою і нормативно-правовою базою
щодо державного управління та місцевого самоврядування; вміння
організувати ефективну роботу в об’єднаних територіальних громадах та
забезпечувати їх сталий розвиток.

1. Порядок складання фахового вступного випробування
Фахове вступне випробування складається у формі тестів з тем, що
формують компетентності, які необхідні для подальшого успішного навчання
за програмою магістра.
Фахове вступне випробування визначає рівень знань, вмінь та
компетентностей у напрямах:
 основ держави і права;
 основ економіки;
 адміністративного менеджменту;
 державного управління.
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Фахове вступне випробування проводиться з метою встановлення
якісного рівня підготовки вступників для визначення їх спроможності
навчатися за освітньою програмою «Адміністративне управління
об’єднаними територіальними громадами» підготовки магістрів зі
спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування».
На проведення фахового вступного випробування відводиться дві
академічні години.

2. Перелік тем, що виносяться для проведення фахового
випробування
Фахове вступне випробування визначає рівень знань, вмінь і
практичних навичок, здатність мислити, професійних, світоглядних і
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, що визначають
здатність вступника успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну
діяльність у напрямах:
 усвідомлення загальних закономірностей виникнення, розвитку і
функціонування державно-правових явищ, глибинну сутність права і
держави, взаємообумовлений характер їхніх зв’язків, зв’язок держави і права
з різноманітними суспільними явищами і процесами;
 здатності підвищення ефективності управління організаційними
структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів
принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи
адміністративного управління організацією;
 розуміння основних економічних явищ і процесів, закладання основ
економічного мислення, яке опирається на глибоке знання економічних
законів та механізму їх впливу, використання передового досвіду для
підвищення ефективності національного виробництва в умовах наростаючої
обмеженості ресурсів;
 формування сучасного мислення та спеціальних знань у галузі
управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь та
формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та
реалізації повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування.
Фахове вступне випробування проводиться за такими темами:
Тема 1. Походження, сутність та основні риси держави
Зміст теми. Виникнення держави. Загальна характеристика існуючих
теорій виникнення держави і права: підстави і причини різноманітності
підходів. Поняття, сутність і ознаки держави. Методи здійснення державної
влади. Функції держави. Типологія держав. Форми держави. Форма
правління: поняття, суть, зміст і типологія. Загальна характеристика монархій
і республік. Форма державного устрою, її сутність і види: унітарна,
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федеративна, і конфедеративна. Механізм держави. Сучасні концепції
держави.
Тема 2. Основи загальної теорії права
Зміст теми. Проблеми походження права. Поняття і ознаки права, його
принципи і функції. Соціальне призначення права і його сутнісні
характеристики: нормативність, загальна обов’язковість, формальна
визначеність, системність, універсальність, забезпеченість державою та ін.
Поняття принципів права і їх класифікація. Система і класифікація функцій
права. Правове регулювання. Необхідність і закономірність соціальної
регламентації суспільних відносин. Норми права. Поняття, ознаки, функції і
види соціальних норм. Поняття, суть і підстави класифікації правових норм.
Форми (джерела) права. Правотворчість. Правотворчість і нормотворчість:
поняття і співвідношення. Система права. Система законодавства. Правові
відносини. Правове регулювання і правореалізація: співвідношення і
взаємодія. Юридична відповідальність. Правосвідомість і правова культура.
Законність і правопорядок. Правовий статус особи.
Тема 3. Основи економічного розвитку
Зміст теми. Економіка як сфера людської діяльності. Поняття
«економіка» і його зміст. Співвідношення понять «економіка» і
«господарство». Суть економічної діяльності. Причини існування економіки.
Потреби і обмеженість ресурсів. Процес виробництва. Потреби як рушійна
сила економічного розвитку. Поняття потреб. Економічні потреби. Види
потреб. Економічні інтереси. Економічні блага: поняття, властивості,
класифікація. Економічні ресурси: властивості, класифікація. Економічна
система. Поняття та складові економічної системи. Власність як інституційна
основа економічної системи. Сутність власності. Типи, форми і види
власності.
Тема
4.
Макроекономічні
та
мікроекономічні
аспекти
функціонування організації
Зміст теми. Національна економіка і її розвиток. Економічні показники
національної економіки. Економічне зростання та його зміст. Поняття
макроекономічної рівноваги та механізм її досягнення. Циклічність як форма
економічного розвитку. Інфляція, її суть, причини та наслідки. Безробіття,
його суть, причини і наслідки. Доходи і соціальний захист. Рівень життя
населення та його складові. Фінанси, їх суть і функції. Фінансова система та
її структура. Податки, їх суть і функції. Державний бюджет та його
структура. Міжнародні економічні відносини. Формування та еволюція
ринкової системи. Натуральне господарство. Товарне господарство. Товар та
його властивості. Грошове господарство. Походження та еволюція грошей.
Гроші, їх суть та функції. Ринок, його суть і функції. Поняття ринку: його
умови існування та характерні ознаки. Функції ринку. Функціонування
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ринкового механізму. Ринковий попит та фактори, що його визначають.
Поняття попиту. Закон попиту. Цінові та нецінові фактори попиту. Ринкова
пропозиція та фактори, що її визначають. Поняття пропозиції. Закон
пропозиції. Цінові та нецінові фактори пропозиції. Взаємодія попиту і
пропозиції та встановлення ринкової ціни. Умови функціонування ринку.
Конкуренція і монополія. Ринок ресурсів, його складові та особливості
функціонування. Підприємництво, його суть і функції. Виробництво на
підприємстві. Витрати виробництва та їх види. Капітал підприємства та його
структура. Доходи підприємства та прибуток.
Тема 5. Теоретичні засади адміністративного менеджменту
Зміст теми. Теорія адміністративного менеджменту. Історичні
передумови та еволюція адміністративного менеджменту. Класична
адміністративна школа управління. Сучасна концепція адміністративного
менеджменту. Система адміністративного менеджменту та апарат
управління. Адміністративний менеджмент у державних органах влади та
громадських організаціях.
Тема 6. Технологія адміністративного менеджменту. Методи та
управлінські рішення в адміністративному менеджменті
Зміст теми. Планування в адміністративному менеджменті.
Організовування праці підлеглих та проектування робіт. Мотивування
працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в
адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління.
Адміністрування
управлінських
рішень.
Сучасні
технології
адміністративного менеджменту.
Тема 7. Теоретико-методологічні основи державного та
регіонального управління
Зміст теми. Основи теорії державного управління. Соціальна природа
поняття «державне управління», його мета та зміст. Ознаки державного
управління. Функції державного управління. Державна влада та державне
управління. Поняття та класифікація методів державного управління.
Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку. Роль різних
гілок влади у процесі державного управління. Законодавча влада в системі
державного управління. Роль виконавчої влади в управлінні. Судова влада у
системі державного управління. Сутність і види контролю у суспільстві.
Регіональне управління: сутність, цілі та функції. Державна регіональна
політика: поняття, сутність і принципи. Основні напрями регіонального
управління. Механізми реалізації регіональної економічної політики. Місцеві
бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів.
Державні та регіональні програми.
Тема 8. Менеджмент органів державної влади
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Зміст теми. Система органів державної влади в Україні: конституційні
основи їх функціонування, роль в управлінні. Права, компетенція, функції
центральних органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України: структура
і компетенція. Міністерства України та їх повноваження. Державні комітети
(державні служби) України та інші центральні органи виконавчої влади: їх
статус, функції. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади:
права, компетенції, функції. Регіональні органи державного управління.
Місцеві державні адміністрації в системі державного управління. Основні
завдання, правовий статус, компетенції місцевих державних адміністрацій.
Місцеве самоврядування та його роль у державному управлінні. Сучасна
система місцевого самоврядування в Україні. Внутрішня організація та
управління органів державної влади. Державна служба: поняття, риси,
функції, принципи, види, організація. Ефективність державного управління.
Державний контроль у сфері виконавчої влади.

3. Критерії оцінювання, структура оцінки і порядок
оцінювання підготовленості вступників
Фахове вступне випробування для вступу на навчання за ОПП підготовки
магістра «Адміністративне управління об’єднаними територіальними
громадами» оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Екзаменаційний
білет включає 50 тестових питань. Кожна правильна відповідь оцінюється
чотирма балами.
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