


 

 

 



ВСТУП 

 

         Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціалізації «Публічне управління та  адміністрування» 

підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної 

компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності «Публічне 

управління та  адміністрування». 

Вступне фахове випробування складається з тестової перевірки якості 

знань отриманих абітурієнтами на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».  

         Вступне фахове випробування проводиться з метою виявлення рівня 

підготовки вступника, визначення ступеня володіння професійними 

знаннями для подальшого опанування освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації 

«Публічне управління та адміністрування». 

         До складу програми вступних фахових випробувань увійшли змістовні 

модулі програм нормативних дисциплін. 

         Програма містить п’ять дисциплін: 

         1. Теорія держави і права. 

         2. Основи економічної теорії. 

         3. Просторова економіка. 

Програма вступних випробувань складається з наступних розділів: 

1. Вступ. 

2. Основний зміст. 

3. Критерії оцінювання знань вступників. 

4. Список рекомендованих джерел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 1. Теорія держави та права 

 

 

Предмет теорії держави та права і її роль в оволодінні юридичними 

знаннями. Методологічне значення теорії держави та права. Загальнонаукові, 

спеціально наукові і приватно наукові методи дослідження державно-

правових явищ. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки про 

державу та право (енциклопедія права, філософія права, загальна теорія 

держави та права). Загальнотеоретична юридична наука в Україні. Значення 

вивчення теорії держави та права для підготовки співробітників органів 

внутрішніх справ. Система учбового курсу теорії держави та права. 

Розуміння держави в історії державно-правової думки. Поняття 

держави, її соціальна цінність. Походження держави. Загальне і особливе в 

походженні держави. Ознаки, що відрізняють державу від самоуправління в 

первіснообщинному суспільстві. Розвиток держави, її історичні типи. 

Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій суспільства. Правова 

держава та її основні ознаки. Правова держава і громадянське суспільство. 

Політична система суспільства, її основні функції та елементи. 

Політична діяльність як основний системно утворюючий фактор в політичній 

системі суспільства. Політична система України. Місце і роль держави в 

політичній системі. Політична і державна влада. Форми взаємодії держави з 

іншими суб’єктами політичної системи. Суверенітет держави і його зв’язок з 

суверенітетом народу і національним суверенітетом. Особливості положення 

держави в політичній системі України. 

Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її сутністю. 

Форма правління. Монархічна та республіканська форма правління. Їх види і 

основні риси. Поняття і види форм державного устрою. Унітарна держава, 

федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки і особливості. Роль 

економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми 

державного устрою. Поняття державно-правового режиму. Його 

співвідношення з формою правління, формою державного устрою. Види 

державно-правових режимів. Особливості елементів форм Української 

держави. 

Поняття функцій держави. Взаємозв’язок і взаємозалежність функцій 

держави, їх розвиток на різних етапах розвитку держави. Класифікація 

функцій держави. Внутрішні функції держави. Економічні функції і 

особливості їх здійснення в умовах ринкової економіки. Становлення і 

збагачення функцій соціального обслуговування. Екологічна функція. 

Розвиток функцій захисту правопорядку, охорони власності, прав і свобод 

громадян. Зовнішні функції держави, їх розвиток у сучасному світі. Основні і 

неосновні функції. Постійні і тимчасові функції держави. Форми і методи 

здійснення функцій держави. Поняття механізму держави. Механізм держави 

як система державних організацій. Державні організації: поняття, основні 

ознаки, види. Поняття державного апарату, його співвідношення з 



механізмом держави. Принцип розподілу влад і структура державного 

апарату. Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, 

основи організації і взаємодії. Вимоги до державного апарату в умовах 

демократичної правової держави. Органи внутрішніх справ у механізмі 

держави та їх роль у здійсненні державних функцій.  

Розуміння права в історії державно-правової думки. Поняття права, 

його соціальна цінність. Право як нормативний регулятор суспільних 

відносин. Історичні типи права. Функції права. Спеціально-юридичні функції 

права. Право і управління. Правові форми діяльності держави. Право і 

державний примус. 

Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність визначень права. 

Об'єктивне право. Сутність, зміст, структура і соціальна цінність 

об’єктивного права. Право і закон. Принципи права: загально правові, 

міжгалузеві, галузеві, принципи інститутів права, їх характеристика. 

Структура та форми права. 

Поняття системи права, її об'єктивна обумовленість і головні 

властивості. Системність як особлива властивість права. Норма права, 

правовий інститут, підгалузь права, галузь права, правовий комплекс як 

основні структурні елементи системи права; їх характеристика. Основи і 

принципи побудови і функціонування системи права. Предмет і метод 

правового регулювання як основи розподілу права на галузі і інститути 

права. Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з системою 

права. Система законодавства України. Систематизація нормативних актів. 

Кодифікація і інкорпорація.  

Поняття соціальних норм. Види соціальних норм і їх особливості. 

Поняття норми права. Норма права як елемент права. Норма права як 

загальнообов’язковий стандарт поведінки. Норма права і стаття нормативно-

правового акту. Види, структура і ефективність норм права. Співвідношення 

і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами. 

Поняття правоутворення. Правотворчість як особлива форма 

соціального управління. Суб'єкти, принципи і стадії правотворчості. 

Правотворчість і юридична техніка. Поняття і види форм (джерел) права, їх 

особливості. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права. 

Види нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, 

просторі та по колу осіб. 

Поняття, форми реалізації норм права. Методи забезпечення реалізації 

норм права. Виконання як форма реалізації норм права. Використання як 

форма реалізації норм права. Дотримання як форма реалізації норм права. 

Соціальний і правовий зміст реалізації норм права.  

Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації. 

Суб’єкти і стадії застосування норм права. Вимоги правильного застосування 

норм права. Акти застосування норм права. Прогалини в законодавстві і 

шляхи їх усунення. Аналогія права і аналогія закону. Юридичні колізії та 

шляхи їх вирішення. Вимоги правильного застосування норм права. Акти 

застосування норм права. 



Поняття, необхідність і цілі тлумачення нормативно-правових актів. 

Види і способи тлумачення норм права. Акти тлумачення норм прав, поняття 

і класифікація. Тлумачення правових норм в правозастосовчій діяльності.  

Поняття і основні риси правових відносин. Види правовідносин і 

критерії їх класифікації. Склад і зміст правовідносин. Поняття і види 

суб'єктів правовідносин. Правосуб'єктність: правоздатність, дієздатність, 

деліктоздатність. Поняття та види суб'єктів правовідносин. Поняття та види 

об'єктів правовідносин. Юридичні факти: поняття і класифікація.  

Соціальна поведінка і її види. Нормативна поведінка. Право і 

поведінка. Правова поведінка: поняття, ознаки, структура. Види і 

співвідношення з іншими видами соціальної поведінки. Поняття і ознаки 

правомірної поведінки. Правові наслідки правомірної поведінки. 

Стимулювання і заохочення правомірної поведінки, засоби її охорони і 

захисту. Правопорушення: поняття і ознаки. Види правопорушень.  

Право. Правосвідомість і духовне життя суспільства. Структура 

правосвідомості. Джерела формування правосвідомості. Правова ідеологія і 

правова психологія, їх співвідношення. Види правової свідомості. Правова 

культура. Структура та види правової культури. Професійна правосвідомість 

та правова культура юристів. 

Юридична відповідальність: поняття, ознаки. Види юридичної 

відповідальності. Перспективна юридична відповідальність. Ретроспективна 

юридична відповідальність. Підстави притягнення та звільнення від 

юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. Принципи 

юридичної відповідальності і їх характеристика. Поняття дисципліни і її 

види. Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і співвідношення. 

Державна дисципліна: поняття і форми виявлення (трудова, планова, 

фінансова, виробнича і т.п. дисципліна). Поняття законності і її зміст. 

Принципи законності. Нормативно-правова основа законності. Гарантії 

законності. Законність як конституційний принцип. Поняття і форми 

правового впливу на суспільні відносини. Правове регулювання: поняття, 

предмет, метод, межі. Стадії процесу правового регулювання. Типи 

правового регулювання. Механізм правового регулювання: поняття, основні 

елементи, їх зв'язок і взаємодія. Ефективність механізму правового 

регулювання. Людина, особа, громадянин. Поняття і основні елементи 

правового статусу особи. Принципи правового статусу людини і 

громадянина. Концепції правового статусу. Види прав і свобод людини і 

громадянина. Поняття прав і свобод, обов’язків людини і громадянина. 

Правова система. Співвідношення правової системи і системи права. 

Статичні елементи правової системи. Динамічні елементи правової системи. 

Юридична практика в правовій системі. Правова система України та 

перспективи її розвитку. 

Порівняльне правознавство як наука. Різноманітність сучасних 

правових систем: поняття та види. Романо-німецька правова сім’я і її 

особливості. Структура і джерела англосаксонського права. Мусульманське 

право. Інші правові системи. 



Розділ 2. Основи економічної теорії 

 

 

Зародження економічних знань. Становлення і основні етапи розвитку 

економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної 

теорії. Розвиток економічної думки в Україні. Предмет економічної теорії і 

його тлумачення різними школами. Економічне мислення, його види та роль 

у розумінні економічного життя суспільства. Економічні закони, принципи і 

категорії. Система економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, 

механізму дії та використання економічних законів. Методи пізнання 

економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні методи наукового 

пізнання та їх використання. Функції економічної теорії. Місце економічної 

теорії в системі економічних наук.  

Економічні потреби та інтереси, їх сутність та види. Економічний закон 

зростання потреб. Економічні потреби та інтереси - рушійна сила соціально-

економічного розвитку. Формаційний та цивілізаційний підходи до 

періодизації суспільного розвитку. Економічна система, її сутність, цілі та 

основні структурні елементи. Типи економічних систем та їх еволюція. 

Власність як економічна категорія. Місце і роль власності в економічній 

системі. Суб'єкти та об'єкти власності. Власність та право власності. Види і 

форми власності та форми господарювання. Плюралізм форм власності в 

сучасній ринковій економіці. Новітні тенденції у розвитку відносин власності 

у світі та в Україні. Людина в економічній системі як виробник, суб'єкт 

виробничих відносин, споживач та кінцева мета суспільного виробництва. 

Виробництво як основа життя та розвитку суспільства. Зміст і структура 

суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво, їх 

сутність і взаємозв'язок. Основні фактори суспільного виробництва та їх 

взаємозв'язок.  

Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне, їх 

суть та основні риси. Умови виникнення товарного виробництва. Проста і 

розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності. 

Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в 

економічному розвитку суспільства. 

Економічні та неекономічні блага. їх властивості та класифікація. 

Товар – елементарна форма товарного господарства. Відмінність товару від 

продукту. Властивості товару: споживча вартість і вартість. Альтернативні 

теорії формування вартості товарів і послуг. Цінність товару. Корисність 

товару, її вимір. Закон спадної корисності. Закон вартості, його сутність, 

функції та еволюція. 

Гроші як субстанціональна категорія ринкового господарства. 

Концепції виникнення та суті грошей. Специфіка вартості грошей. Функції 

грошей та їх еволюція. Грошовий обіг та його закони. Створення грошової 

системи в Україні. Суть валютного ринку, його види і функції. 

Конвертованість грошей, умови і механізм її здійснення. Валютні курси. 



Суть, причини та види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. 

Антиінфляційна державна політика. 

Інституціональні основи становлення і функціонування ринкової 

економіки. Сутність ринку і альтернативні теорії його визначення. Попит і 

пропозиція як елементи ринку. Взаємодія попиту і пропозиції з ціною. 

Еластичність попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції. 

Сучасні національні моделі ринкової економіки. Особливості ринкових 

відносин в Україні. Підприємство як суб'єкт ринку. Цілі та функції 

підприємства. Організаційні та правові форми підприємства та їх 

класифікація. Посередники на ринку. Держава як суб'єкт ринкового 

господарства. Цілі, функції та механізми впливу держави на ринкову 

економіку. 

Конкуренція і монополізм як основоположні атрибути ринкової 

економіки. Суть конкуренції, умови її виникнення та розвитку. Закон 

конкуренції та механізм його дії. Функції конкуренції. Переваги і недоліки 

конкурентного механізму. 

Монополізація економіки: причини, форми, наслідки. Концентрація та 

централізація капіталу як умови виникнення монополії. Критерії та межі 

монополізації економіки. Форми монополістичних об'єднань. Негативні 

наслідки монополізації економіки. Антимонопольна політика і 

антимонопольне законодавство.  

Структура авансованого капіталу. Капітал і витрати виробництва. 

Концепції витрат виробництва. Види витрат виробництва та особливості їх 

динаміки. Прибуток (дохід) на капітал і фактори, що його визначають. Маса і 

норма прибутку. Економічна роль прибутку. 

Сфера обігу в ринковій економіці. Сутність, функції та місце сфери 

обігу у ринковій економіці. Сфера обігу як сфера функціонування товарного 

та грошового обігу торговельної та торговельно-посередницької діяльності, 

вантажного транспорту, торговельно-мінових та кредитних відносин, 

торговельного та позичкового капіталу. 

Сучасні форми торговельного підприємництва. Оптова та роздрібна 

торгівля. Перспективи розвитку роздрібної торгівлі. Товарна біржа.  

Сутність, види та джерела формування доходів. Види доходу. Сутність 

та механізм розподілу доходів. Функціональний та персональний розподіл 

доходів. Форми розподілу доходів за трудові результати та економічну 

діяльність. 

Заробітна плата як ціна товару «робоча сила» та форма розподілу за 

результатами праці. Функції заробітної плати. Форми та системи заробітної 

плати. Почасова та відрядна (поштучна) заробітна плата. Тарифна система 

заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата. Організація 

заробітної плати в умовах ринкової економіки. Мінімальна заробітна плата.  

Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя 

населення. Прожитковий мінімум. Бідність і процеси маргіналізації 

населення. Еволюція соціальної структури суспільства. 



Необхідність та сутність системи соціального захисту населення. 

Основні елементи механізму соціального захисту. Державне регулювання 

розподілу доходів. Роль держави у забезпеченні соціального захисту в 

умовах переходу до ринкової економіки. 

Зайнятість: сутність і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, 

неповна зайнятість та рівень безробіття. Види і форми безробіття. Фактори, 

що обумовлюють безробіття. Цілі, принципи та механізм державного 

регулювання зайнятості. 

Науково-технічна революція і розвиток агропромислової індустрії. 

АПК: функції і структура. Реформування аграрних відносин, відносин 

власності на землю в Україні. Державна політика регулювання та підтримка 

сільськогосподарського виробництва. 

Взаємозв'язок економічної теорії та економічної політики. Еволюція 

економічних поглядів та роль держави в економіці. Необхідність і межі 

державного регулювання ринкової економіки. Держава як суб'єкт 

економічної системи. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх 

еволюція. Кейнсіанська і неокласична моделі регулювання економіки. 

Співвідношення державного і ринкового механізмів регулювання 

національної економіки. 

Економічні функції держави. Місце і роль держави в командній 

економіці. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. Суть і 

методи антимонопольної політики держави. Форми, методи та інструменти 

державного регулювання економіки. Правові, економічні та адміністративні 

методи. Прямі та непрямі методи. Економічне зростання: сутність, типи і 

фактори. Основні моделі економічного зростання. 

Глобалізація як новий стан розвитку інтеграційних процесів у світовій 

економіці. Економічні основи й передумови глобальних проблем людства. 

Класифікація глобальних проблем. Необхідність і форми співробітництва у 

вирішенні глобальних економічних проблем. 

 

                                   

Розділ 3. Просторова економіка 

 

Сутність, предмет, об'єкти та суб'єкти просторової економіки. Поняття 

району, регіону, області. Структурні елементи регіону. Природне 

середовище. Виробнича сфера. Соціальна сфера. Характеристика населення 

як основної складової просторової економіки. Цілі розвитку просторової 

економіки — державні, регіональні, локальні. Просторові рівні дослідження 

економіки. Завдання просторової економіки - економічні, соціальні, 

екологічні, демографічні, поселенські, науково-технічні. 

Сутність та значення розміщення продуктивних сил (РПС). 

Продуктивні сили та їх складові. Завдання РПС. Закони розміщення 

продуктивних сил. Закономірність економічно ефективного розміщення 



продуктивних сил. Закономірність територіального поділу праці. 

Закономірність економічної цілісності регіону. Закономірність просторової 

інтеграції господарства. Закономірність територіальної комплексності 

продуктивних сил. Закономірність територіальної концентрації 

продуктивних сил. Закономірність територіальної диференціації 

продуктивних сил. Закономірність зближення рівнів соціально-економічного 

розвитку регіонів. Принципи розміщення продуктивних сил. Сутність 

факторів, що впливають на розміщення продуктивних сил та формування 

просторової економіки. Природно-екологічні фактори РПС. Техніко-

економічні фактори РПС. Історико-геополітичні фактори РПС. Передумови 

розміщення продуктивних сил. Методи економічного обґрунтування 

розміщення виробництва. 

Адміністративно-територіальний устрій. Сутність та значення 

економічного районування. Завдання та наслідки економічного районування. 

Класифікація економічних районів України. Піонерні, планові (програмні), 

стагнуючі території. Вільні економічні зони. Просторова структура 

національного господарства. Функціональна та галузева структура 

національного господарства. Поняття кластерів. Фактори, які впливають на 

розвиток кластерів. 

Спеціалізація регіонів. Показники рівня спеціалізації регіону. 

Відтворювальна модель просторової економіки. Фактори просторового 

відтворення – земля, праця, капітал. Регулювання просторового відтворення 

Виробнича інфраструктура регіону. Конкурентні позиції у взаємодії регіонів. 

Напрями зміцнення просторових конкурентних позицій. 

Сутність просторової економічної політики. Мета внутрішньої 

політики регіонів. Цілі просторової політики держави. Види просторової 

політики. Складові просторової політики. Об'єкти та суб'єкти державного 

регулювання. Основні цілі та завдання просторової економічної політики. 

Програма просторового розвитку – сутність, види, структура. 

Поняття і сутність механізму реалізації державної просторової 

економічної політики. Просторове та територіальне управління. Суб'єкти 

просторового управління. Функції управління. Основні важелі та ключові 

елементи механізму реалізації просторової економічної політики. Система 

місцевого самоврядування. Бюджет та його види. Напрями вирівнювання 

рівнів соціального та економічного розвитку. Міжрегіональне і прикордонне 

співробітництво –інструменти реалізації просторової економічної політики. 

Міжнародні моделі просторової політики. 

Сутність та значення трудових ресурсів. Населення країни як фактор 

комплексного соціального та економічного розвитку. Поняття працездатності 



населення. Природний рух та міграція. Зайнятість населення та безробіття. 

Види безробіття. Показники, що характеризують зайнятість населення. 

Природні ресурси та природно-ресурсний потенціал. Класифікація 

природних ресурсів. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу. 

Місце України за рівнем соціально-економічного розвитку. 

Господарство регіону як територіально-економічна система. Просторовий 

господарський комплекс. Фактори трансформації просторових господарських 

систем. Тенденції розвитку господарського комплексу України. 

Міжгалузеві комплекси, їх сутність, структура та значення. 

Характеристика металургійного комплексу. Розвиток чорної і кольорової 

металургії в Україні. Напрями розвитку транспортного комплексу. 

Особливості розміщення продуктивних сил агропромислового 

комплексу. Роль паливно-енергетичного комплексу. Фактори розміщення 

паливно-енергетичного комплексу. Нетрадиційні джерела енергії. 

Характеристика енергетичної стратегії України. Напрямки розвитку 

машинобудування. Комплекс галузей хімічної промисловості. Розвиток і 

розміщення галузей легкої промисловості. Проблеми та перспективи 

розвитку лісопромислового комплексу України. Структура і динаміка 

розвитку будівельного комплексу. Характеристика галузей соціальної сфери. 

Сутність інвестицій. Вартість капіталу. Фактори, що впливають на 

вартість капіталу. Структура інвестицій. Прямі інвестиції. Супутні інвестиції. 

Інвестиції у НДДКР. Джерела фінансування інвестицій. Власні фінансові 

засоби. Позичені фінансові засоби. Сутність лізингу. Прямі іноземні 

інвестиції. Портфельні інвестиції. Сутність та передумови формування 

сприятливого інвестиційного клімату. Інвестиційна просторова 

привабливість України. 

Сутність міжнародного поділу праці, основні потоки капіталу та 

робочої сили. Етапи економічної інтеграції. Геоекономічні пріоритети 

просторового розвитку України. Транзитний потенціал України та його 

використання. Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг 

української економіки. Територіально-галузева спрямованість експорту. 

Проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності України. 

Економічні союзи. Зони спільного підприємництва. Критерії вступу країн-

претендентів у Європейський Союз. 

Напрямки та умови територіально-просторового співробітництва. 

Глобалізація просторового співробітництва. Міжнародні та національні 

передумови прийняття концепції сталого розвитку. Стан просторової 

економіки України. Концепція переходу України до сталого розвитку. 



Еволюція економічних принципів природокористування. Формування 

екології як самостійної науки. Сучасна екологія. Місце екології в системі 

наук. Напрями екологічних досліджень. Теоретична та прикладна екологія. 

Поняття навколишнього середовища. 

Еколого-економічні засади раціонального природокористування. 

Перспективні напрями раціонального природокористування. 

Стан навколишнього природного середовища України. Правові аспекти 

охорони довкілля. Сутність, мета та види управління охороною 

навколишнього природного середовища. Функції управління в галузі 

природокористування. Державне управління в галузі охорони довкілля. 

Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного 

середовища. Система корпоративного екологічного управління. Організація 

служб охорони навколишнього природного середовища та системи 

екологічної інформації. 

Сутність екологічної стандартизації та сертифікації. Мета 

впровадження екологічної сертифікації. Механізм екологічної сертифікації. 

Принципи побудови механізму екологічної сертифікації. Обов'язкова та 

добровільна екологічна сертифікація. Сутність та мета екологічного 

маркування. Типи екологічного маркування. 

Ресурсозбереження як чинник підвищення ефективності суспільного 

виробництва. Державна програма охорони навколишнього природного 

середовища. Ефективність заходів з охорони навколишнього природного 

середовища. Стратегічні напрями розвитку економіки та забезпечення 

охорони природно-ресурсного потенціалу. Види еколого-правової 

відповідальності. 

Стан навколишнього середовища як фактор глобального та 

національного розвитку. Міжнародне природоохоронне співробітництво. 

Вимоги до спільних програм використання та охорони природно-ресурсного 

потенціалу. Міжнародне співробітництво України в галузі охорони 

навколишнього природного середовища. Форми матеріальної міжнародно-

правової відповідальності за забруднення навколишнього природного 

середовища. Реституція. Компенсація (репарація). Позитивна шкода. 

Упущена вигода. Універсальні конвенції і регіональні угоди. Екологічні 

податки. Принципи концепції сталого розвитку охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

 



3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ. 

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр», спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціалізації «Публічне управління та адміністрування» 

 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 

- перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників 

вимогам навчальних програм; 

- оцінити ступінь підготовленості абітурієнтів до подальшого 

навчання в інституті. 

Вимоги до освітньо-кваліфікаційної підготовки з фахових 

дисциплін: 

Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягають у виявленні 

рівня підготовки абітурієнта, володіння професійними знаннями для 

опанування освітнього ступеня «магістр» варіативної компоненти «Публічне 

управління та адміністрування». 

Загальні вимоги: 

- вступник повинен знати основні програмні положення з фахових 

дисциплін: «Теорія держави та права», «Основи економічної теорії», 

«Просторова економіка». 

- вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні 

навички під час виконання тестових завдань. 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 

1.Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (2 бали). 

2.Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 

0 балів.  

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, складає 100. 

4.  Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 60. 
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