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Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-
професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування».

ВСТУП
Дана Програма складається зі: вступу; основної частини, в якій викладено 

перелік питань, що виноситься на фахове вступне випробування; списку 
літератури, з якою рекомендовано ознайомитись до проходження фахового 
вступного випробування. 

Навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління 
та адміністрування» передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних 
та/або практичних знань, умінь, навичок з основ економіки, держави і права, 
загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, 
інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань 
інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Вступник для опанування зазначеної освітньо-професійної програми 
повинен знати: 

- основи вітчизняної історії, філософії, економіки, держави й права, 
державного управління та місцевого самоврядування;

- причинно-наслідкові зв’язки, які існують між процесами та явищами у 
сфері публічного управління та адміністрування;

- основи демократичного врядування на загальнодержавному, 
територіальному, місцевому і галузевому рівнях управління.

Вступник повинен вміти:
- використовувати у професійній діяльності знання основ економіки, 

держави й права, державного управління та місцевого самоврядування;
- працювати з комп’ютером, опановувати навчальний матеріал за 

допомогою відповідних комп’ютерних програм;
- аналізувати причинно-наслідкові зв’язки, які існують між процесами та 

явищами у сфері публічного управління та адміністрування;
- застосовувати навички управління інформацією, цифрові технології;
- аналізувати аспекти демократичного врядування на 

загальнодержавному, територіальному, місцевому і галузевому рівнях 
управління.

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня 
магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі 
знань 28 «Публічне управління та адміністрування» є основним науково-
методичним документом, що регламентує зміст вступного випробування, яка 
спрямована на забезпечення цільового підходу до оцінки теоретичної та 
практичної підготовки вступників, до виявлення рівня їх знань.

Фахове вступне випробування зі спеціальності 281 «Публічне управління 
та адміністрування» для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра 
передбачає перевірку розуміння вступником особливостей інституційної 
організації держави та суспільства в Україні, основ економки, держави й права, 
усвідомлення особливостей європейської інтеграції та врядування, перспективи 
реформування державної служби, місцевого самоврядування та регіонального 



розвитку, а також бачення необхідності застосування інноваційних 
інформаційних технологій для потреб публічного управління та 
адміністрування.

Мета програми – з’ясування рівня теоретичних знань та практичних вмінь 
та навичок вступників, необхідних вступникам для опанування ними освітньо-
професійної програми «Публічне адміністрування та адміністрування» 
підготовки магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування», розуміння мотивації вступників для навчання на освітньо-
професійній програмі, його очікування від магістерської програми.

Підготовка і формування екзаменаційних завдань фахового вступного 
випробування з основ економіки, держави і права, передбачає комплексний 
синтез усіх наскрізних проблем фахової підготовки. 

Структура програми
Фахове вступне випробування має комбіновану форму та складається з 

питань економіки, держави і права.
Кожен з вступників отримує екзаменаційний білет, у якому чотири 

питання з основ економіки, держави  права.
Протягом наступних 30 хвилин вступник має підготуватися та стисло 

протягом до 20 хвилин викласти членам комісії своє бачення щодо змісту 
отриманих питань. Комісія має право задати вступнику додаткові питання.

Критерії оцінювання
Оцінювання вступного випробування з основ економіки, держави і права 

здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Відповідь на кожне питання 
оцінюється наступним чином: повна відповідь – 39-50 балів, неповна відповідь – 
25-38 балів.

 Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» складається із 
середньоарифметичних оцінок з вступного випробування з основ економіки, 
держави та права та результатів магістерського тесту навчальної компетентності 
за шкалою від 100 до 200 балів (з округленням до цілого). Вступник допускається 
до конкурсного відбору у разі отримання не менше ніж 150 балів. 

Програма фахового вступного випробування з основ економіки, держави і 
права затверджуються на засіданні Приймальної комісії Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна.

Порядок створення, організації та роботи фахової атестаційної комісії 
регламентується Правилами прийому для здобуття вищої освіти у Харківському 
національному університеті імені В.Н. Каразіна у 2022 році та Положення про 
Приймальну комісію Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Перелік питань, що виноситься на фахове вступне випробування з основ 
економіки, держави і права

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

1. Економічні закони, їх особливості.



2. Конкуренція, її форми та чинники. 
3. Розподіл праці, спеціалізація та кооперація праці, їх значення та наслідки 
4. Монополія, її форми та наслідки. Антимонопольна політика. 
5. Проблеми розвитку конкурентного середовища в Україні.
6. Сутність глобалізації, напрямки її впливу на економічні процеси. 
7. Форми організації бізнесу в сучасних умовах. 
8. Причини та наслідки безробіття.
9. Вплив державного регулювання на трудові відносини.

10. Державний бюджет, його дефіцит та профіцит.
11. Адміністративні та економічні методи державного регулювання. 
12. Функції ринку та його роль у розвитку економіки.
13. Особливості сучасного міжнародного розподілу праці.
14. Міжнародні економічні інститути, їх вплив на економічний розвиток 

національних економік.
15. Фінансовий ринок, його інститути.
16. Механізм грошово-кредитної політики.
17. Сутність глобалізації, напрямки її впливу на економічні процеси. 
18. Форми організації бізнесу в сучасних умовах. 
19. Складові елементи державної політики зайнятості. 
20. Інфляція, її причини, типи і наслідки. Проблеми подолання інфляції в 

Україні.
21. Диференціація доходів. Бідність та чинники її подолання. 
22. Складові державної економічної політики: податково-бюджетна, 

кредитно-грошова, інноваційна, зовнішньоекономічна.
23. Необхідність, механізм та наслідки інтеграції України у світову 

економіку.
24. Фінансова система держави. 
25. Функції ринку та його роль у розвитку економіки.
26. Шляхи поліпшення бізнес-клімату в Україні. 
27. Бюджетно-податкова політика України. 
28. Публічно-приватне партнерство в системі публічного управління. 
29. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування в Україні.
30. Сучасні форми власності в Україні.
31. Механізми регулювання інвестиційної діяльності. 
32. Розвиток регіонів України зусиллями влади, громадськості й соціально 

відповідального бізнесу. 
33. Стратегічне планування як регулятор ринкових відносин. 
34. Управління проектами і впровадження стратегій розвитку територій. 
35. Сучасні проблеми економічної політики держави.
36. Особливості сучасного ринку праці і його регулювання.
37. Роль та функції інвестицій в економіці.
38. Особливості бюджетного процесу в Україні.
39. Ринкова інфраструктура. 
40. Механізм грошово-кредитної політики.



ОСНОВИ ДЕРЖАВИ

1. Поняття та структура форми держави.
2. Поняття та основні ознаки держави. 
3. Правова держава: основні ознаки, характеристика.
4. Поняття та види суверенітету держави.
5. Поняття та види форм державного правління.
6. Поняття та види монархій.
7. Поняття та види республік.
8. Поняття та види форм державного устрою.
9. Поняття, ознаки та види унітарних держав.

10. Поняття та ознаки федеративних держав.
11. Поняття та ознаки конфедерації.
12. Поняття та види державно-правового (політичного) режиму.
13. Поняття та ознаки демократії.
14. Внутрішні функції держави.
15. Зовнішні функції держави.
16. Поняття державного апарату, його співвідношення з механізмом держави.
17. Принцип розподілу влади і структура державного апарату.
18. Класифікація органів держави.
19. Правоохоронні органи в структурі механізму держави та їх роль у 

здійсненні державних функцій.
20. Взаємозумовленість громадянського суспільства і правової держави, 

головні напрями їх взаємодії. 
21. Громадянське суспільство: поняття та основні ознаки.
22. Соціальна держава як результат еволюції громадянського суспільства і 

якісна характеристика правової держави.
23. Народовладдя як фундамент демократичної правової держави.
24. Система стримувань і противаг як гарантія забезпечення поділу 

державної влади. Її особливості, обумовлені формою державного правління.
25. Держава і розвиток інститутів громадянського суспільства.
26. Сутність держави. Держава як механізм управління справами суспільства. 
27. Поняття, зміст та сутність функцій держави. Співвідношення державних 

і суспільних структур в здійсненні функцій держави.
28. Механізм держави і державний апарат. 
29. Класифікація і система державних органів. 
30. Принципи організації і діяльності державних органів. 
31. Поняття та сутність бюрократії, її місце і роль в здійсненні функцій 

держави. 
32. Методи здійснення державної влади (переконання і примус).
33. Форми та методи реалізації функцій держави.
34. Повноваження та функції Верховної Ради України.
35. Міжнародні об’єднання держав: поняття, ознаки, види, загальна 

характеристика.
36. Причини та передумови походження держави.
37. Демократична, соціальна, правова держава.



38. Суверенітет держави: поняття, ознаки та нормативно-правова 
регламентація.

39. Повноваження та функції Кабінету Міністрів України.
40. Повноваження та функції Президента України елементи

ОСНОВИ ПРАВА

1. Види правотворчості та їх суб’єкти.
2. Поняття принципів права та їх класифікація.
3. Поняття та основні ознаки закону. 
4. Поняття та принципи правотворчості.
5. Поняття форми (джерела) права та їх види.
6. Функції права та їх класифікація.
7. Правові засади проведення виборів та референдумів в Україні.
8. Громадянство України. Правові підстави набуття та припинення 

громадянства України.
9. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.

10. Правова основа системи органів державної влади України.
11. Функції та повноваження Верховної Ради України.
12. Правові засади діяльності Кабінету Міністрів України.
13. Правові засади діяльності міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади.
14. Правові засади діяльності Президента України.
15. Загальні засади конституційного ладу України. Україна як незалежна, 

суверенна, демократична, соціальна, правова держава. 
16. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.
17. Судова система України.
18. Правове забезпечення розгляду звернень громадян, їх види в Україні.
19. Законодавча основа функціонування системи соціального захисту в 

сучасній України.
20. Правові засади національної безпеки і оборони в Україні.
21. Правовий статус державного службовця.
22. Правовий статус посадової особи місцевого самоврядування.
23. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування. 
24. Дисциплінарна відповідальність державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування.
25. Правова система органів влади в Україні.
26. Територіальний устрій України: правова основа.
27. Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади в 

Україні.
28. Поняття, ознаки та правове становище органів місцевого самоврядування 

в Україні.
29. Конституція України, її ознаки та структура. 
30. Конституційні обов'язки людини та громадянина. 
31. Конституційні права людини і громадянина в Україні. 



32. Поняття й види реалізації норм права. Правозастосування як особлива 
форма правореалізації.

33. Правове забезпечення запобігання корупції в Україні.
34. Правовий режим воєнного стану в Україні. Особливості застосування 

норм права в умовах воєнного стану.
35. Поняття, ознаки, види нормативно-правового акта.
36. Види підзаконних нормативно-правових актів в Україні.
37. Поняття та види правопорушень.
38. Антикорупційне законодавство України.
39. Правове забезпечення діяльності територіальних громад.
40. Юридична відповідальність: поняття та види.
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