
 

 
  



І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.10.2019 р. № 1285, Порядку прийому на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

29 липня 2009 р. № 789, а також Правил прийому на навчання до Донбаської 

державної машинобудівної академії МОН України у 2020 р.  

1) конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами 

вступних випробувань, які проводяться у закладах вищої освіти, з основ 

держави і права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що 

стосуються державного управління; 

2) Компонентами вступних випробувань на базі ДДМА є:  

 фахове вступне випробування, яке охоплює питання з розділів, 

присвячених основам держави та права (дисципліни «Правознавство»» або 

«Теорія держави та права»), та основам економіки (дисципліни 

«Макроекономіка», або «Основи економічної теорії», або «Основи 

економічних знань», або «Політекономія»), яке складають всі без 

виключення вступники на освітньо-професійну програму «Державна служба» 

у Донбаській державній машинобудівній академії; 

 співбесіда з питань, що стосуються державного управління, яку 

проходять всі без виключення вступники на освітньо-професійну програму 

«Державна служба» у Донбаській державній машинобудівній академії; 

 додаткове вступне випробування, що охоплює питання з розділів, 

присвячених основам менеджменту (дисципліни «Основи менеджменту» або 

«Менеджмент»), та політичних наук (дисципліна «Політологія»), яке 

складають вступники, які вступають на базі диплому бакалавра, спеціаліста 

або магістра, якщо вони отримали диплом не за спеціальністю, яка не 

відповідає спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» від 06.11.2015 р. 

№1151 з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки «Про введення в 

дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 р. № 787» від 09.11.2010 р. № 1067. Коди та назви 

таких спеціальностей вказані у табл. 1.  

3) Компонентом вступних випробувань, який реалізується не на базі 

ДДМА, є єдиного вступний іспит з іноземної мови. 

Дана програма стосується фахового вступного випробування на базі 

ДДМА.  



Таблиця 1 – Перелік спеціальностей, які відповідають спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування  

Перелік 1997 р.  

(Постанова Кабінету Міністрів України від 

24 травня 1997 р. № 507 «Про перелік 

напрямів та спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за відповідними 

освітньо-кваліфікаційними рівнями») 

Перелік 2006 (постанова Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2006 р. № 1719 «Про 

перелік напрямів, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних 

закладах за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем бакалавра») та 2010 р. (постанова 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 р. № 787 «Про затвердження переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних 

закладах за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями спеціаліста і магістра») 

Назва Код Назва Код 

  Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності)
1
 

7.03060101, 

8.03060101 

  Державне управління 8.15010001 

Державна служба 8.150101  Державна служба 8.15010002 

Управління суспільним 

розвитком 

8.150102  Управління суспільним 

розвитком 

8.15010003 

Державне управління у сфері 

національної безпеки 

8.150103  Державне управління у сфері 

національної безпеки 

8.15010004 

Державне управління у сфері 

освіти 

8.150104  Державне управління у сфері 

освіти 

8.15010005 

Державне управління у сфері 

охорони здоров'я 

8.150105  Державне управління у сфері 

охорони здоров'я 

8.15010006 

Публічна політика і 

управління 

8.150106  Публічна політика і 

управління 

8.15010007 

Публічне адміністрування 8.150107  Публічне адміністрування 8.15010008 

Місцеве самоврядування  8.150108  Місцеве самоврядування 8.15010009 

Регіональне управління  8.150109  Регіональне управління 8.15010010 

Електронне урядування  8.150110  Електронне урядування 8.15010011 

Парламентаризм та 

парламентська діяльність  

8.150111 Парламентаризм та 

парламентська діяльність 

8.15010012 

Управління у сфері 

правопорядку 

8.000004 Управління у сфері 

правопорядку 

8.18010002 

Адміністративний 

менеджмент 

8.000007 Адміністративний 

менеджмент 

8.18010018 

Управління проектами
2
 7.000003, 

8.000003 

Управління проектами
2
 7.18010013 

 

  

                                           
1
 В разі, якщо вид економічної діяльності відповідно до назви спеціалізації у додатку до диплому відповідає 

змісту спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. Відповідне рішення ухвалює приймальна 

комісія. 
2
 В разі, якщо спеціалізація відповідно до додатку до диплому відповідає змісту спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування. Відповідне рішення ухвалює приймальна комісія. 

 



1 Мета вступного випробування 

Мета вступного випробування – з'ясувати рівень теоретичних знань та 

практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання на 

освітньому ступені / рівні бакалавра або спеціаліста (магістра), з метою 

формування рейтингового списку та конкурсного відбору абітурієнтів на 

навчання за освітнім ступенем магістра спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування в межах ліцензованого обсягу спеціальності. 

 

2 Форма вступних випробувань 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі: вступники 

відповідають на завдання білету відповідного випробування. Тривалість 

виконання роботи – 120 хвилин. 

 

3 Структура білетів вступних випробувань 

Білети для складання фахового вступного випробування складаються з 

трьох частин: 

 теоретична частина: інструкція для виконання, 10 тестових 

завдань закритого типу з чотирма варіантами відповіді, з яких лише одна є 

вірною, критерії оцінки виконання завдань; 

 практична частина 2: інструкція до виконання, 5 тестових завдань 

відкритого типу, які являють собою розрахункові задачі, ситуаційні завдання, 

завдання на знання глосарію, або завдання встановлення співвідношення між 

множинами; критерії оцінки виконання завдань. 

 

ІІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

1. Критерії оцінювання рівня сформованості знань та практичних 

навичок в рамках фахового вступного випробування: 

а) теоретична частина:  

 вступник має продемонструвати знання та розуміння основних 

правових та економічних категорій, понять і закономірностей;  

 кожний тест оцінюється у 10 балів;  

 таким чином за результатами виконання теоретичної частини 

вступник може максимально набрати 100 балів; 

б) практична частина:  

 вступник має продемонструвати рівень сформованості навичок 

щодо використання теоретичних знань для аналізу відмінностей у категоріях, 

поняттях, побудови асоціативного ряду між явищами або поняттями, 

застосування методик розрахунків для обчислення певних економічних 

величин, раціонального обґрунтування рішення тощо; 

 кожний тест оцінюється у 20 балів; 

 таким чином, за результатами виконання практичної частини 

вступник може максимально набрати 100 балів; 

в) Оцінка знань та практичних навичок вступника проводиться за 200-



бальною шкалою; вступник склав фахове вступне випробування за умов 

набору 100 балів та більше за свою відповідь у тестовій формі. 

 

ІІІ ЗМІСТ ПРОГРАМНИХ ВИМОГ ЩОДО ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

1. Основи держави та права (правознавства) 

Теорії виникнення держави. Зміни в організації суспільних відносин з 

появою держави. Історичні типи держави і права: поняття і загальна 

характеристика. Поняття і ознаки держави. Функції держави: поняття і види. 

Органи держави: поняття, ознаки, види. Поняття і види влади. Особливості 

державної влади. Органи державної влади. Загальна характеристика органів 

законодавчої, виконавчої та судової влади. 

Форми держави: форма правління, форма державного устрою, 

політичний режим. Механізм (апарат) держави. Теорія розподілу влад. 

Ознаки видів форм правління, форм державного устрою та політичних 

режимів.  

Соціальні норми: поняття, види. Поняття і ознаки права. Право і мораль. 

Функції права. Джерела та форми права: поняття і види. Правові акти. 

Принцип верховенства законів. Систематизація правових актів: поняття і 

види. Поняття системи права. Галузі права, правові інститути. Правові 

норми: ознаки, структура. Співвідношення правових норм зі статтями  

правових актів. Види правових систем та сімей. 

Поняття і види правовідносин. Склад правовідносин. Суб’єкти 

правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності 

фізичних і юридичних осіб. Об’єкти правовідносин. Зміст правовідносин. 

Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин. Юридичні факти. 

Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень. Поняття 

та види відповідальності. Поняття, ознаки і підстави юридичної 

відповідальності; обставини, що її виключають. Види юридичної 

відповідальності: поняття, загальна характеристика. 

Конституційні правовідносини. Основи конституційного ладу в Україні. 

Конституція України – Основний Закон держави. Правові засади 

громадянства: поняття, підстави набуття та припинення. Права, свободи та 

обов’язки людини та громадянина. Правовий статус і повноваження 

Верховної Ради України. Правовий статус і повноваження Президента 

України. Правовий статус і повноваження Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади та місцевих органів виконавчої влади. 

Органи місцевого самоврядування в Україні, їх повноваження. 

Судова система України. Статус Конституційного Суду України. Статус 

судів загальної юрисдикції: структура і компетенція. Верховний Суд 

України. Правоохоронні органи України та їх функції. Прокуратура України. 

Національна поліція. Органи юстиції: система, повноваження. Адвокатура 

України. Нотаріат в Україні. Правовий статус Служби безпеки України. 

Загальна характеристика адміністративного права. Методи державного 

управління. Державна служба. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, 



види. Підстави адміністративної відповідальності. Адміністративні 

стягнення. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 

Загальна характеристика кримінального права. Поняття злочину, склад 

злочину. Види злочинів. Стадії скоєння злочину. Співучасть у злочині. 

Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що 

пом’якшують та обтяжують відповідальність. Види кримінальних покарань. 

Трудове право. Суб’єкти трудових правовідносин. Поняття і зміст 

трудового договору. Трудовий контракт як особлива форма трудового 

договору. Порядок укладання трудового договору. Підстави припинення 

трудового договору. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою 

працівника. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою власника 

або уповноваженого ним органу. Особливості прийому на роботу 

неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна і 

дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність учасників 

трудових правовідносин. Індивідуальні та колективні трудові спори. 
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посіб. для студентів ВН. Тернопіль, ТНЕУ, 2016. 523 c. 

5. Качур В. О. Теорія держави і права : навч. посіб. Київ : КОМПРИНТ, 

2014. 327 c. 

6. Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: підруч. для студентів 

ВНЗ. Київ, Ун-т "Україна", 2014. – 5 60 c. 

7. Віхров О. П., Віхрова І. О.Теорія держави і права: курс лекцій : навч. 

посіб. Чернігів, Десна Поліграф, 2015. 303 c. 

8. Герц А. А., Кравчук С. Й. Правознавство: навч. посіб. Хмельницький, 

Хмельниц. ун-т упр. та права, 2017. 278 c. 

9. Попович В. М. Теорія держави і права: концепція, праксеологія та 

методологія розвитку : монографія. Київ, Юрінком Інтер, 2015. 382 c. 

 

2. Основи економічних знань (економічна теорія та макроекономіка) 

 

Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Закон зростання 

потреб та механізм його дії. Економічні блага. Економічна система, її 

сутність та основні структурі елементи. Типи економічних систем. 

Традиційна економіка. Економічна система вільного капіталізму. 

Адміністративно-планова система. Система змішаної економіки. Власність як 

економічна категорія. Суб’єкти та об’єкти власності. Типи, форми і види 

власності.  

Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх 

розвитку. Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне та 

нематеріальне виробництво, їх сутність та взаємозв’язок.  Ресурси 

виробництва та їх види. Використання економічних ресурсів. Абсолютна та 

відносна обмеженість ресурсів. Межі економічних можливостей. Крива 

виробничих можливостей. Ефективність виробництва, її сутність та 

соціально-економічні показники. 

Поняття ринку. Риси, структура та функції ринку. Види ринків. 

Об’єктивна зумовленість та сутність ринкової інфраструктури. Основні 

суб’єкти ринкової економіки. Сутність попиту та фактори, що його 

визначають. Закон попиту. Пропозиція: зміст і чинники. Закон пропозиції. 

Криві попиту та пропозиції. Сутність ціни. Механізм формування і функції 

ціни. Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу. Взаємодія змін попиту 

та пропозиції. Види цін. Сутність конкуренції. Функції і місце конкуренції в 

ринковій економіці. Форми конкуренції. Типи конкурентної поведінки. 

Методи конкурентної боротьби. Позитивні і негативні наслідки конкуренції. 

Підприємництво як соціально-економічне явище. Підприємство як 

суб’єкт економічної системи. Організаційно-правові форми підприємств. 

Соціально-економічна характеристика підприємств. Функції підприємства. 

Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-

економічна форма. Промисловий капітал: стадії кругообігу та функціональні 

форми. Основний капітал, його фізичне та моральне зношення, механізм 

відтворення. Амортизація та норма амортизації, амортизаційний фонд. 



Оборотний капітал, час та швидкість його обігу. Фактори обігу оборотного 

капіталу. Показники ефективності використання основного та оборотного 

капіталу. Рентабельність. 

Сфера обігу в ринковій економіці: сутність, функції та місце. 

Торговельний капітал та його функціональна структура. Позичковий капітал. 

Джерела позичкового капіталу. Позичковий відсоток та його норма. Роль 

відсоткової ставки. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми 

кредиту. Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової 

економіки. Банки, їх види та функції.  

Доходи та їх види, джерела формування. Сутність та механізм 

розподілу доходів. Функціональний та персональний розподіл доходів. 

Заробітна плата: сутність, форми та системи заробітної плати. Дохід від 

кооперативно-колективної та індивідуальної трудової діяльності. 

Підприємницький дохід. Доходи від власності і рентні доходи. Сімейні 

доходи, їх структура та використання. Номінальні та реальні доходи. 

Диференціація доходів та її межі. Крива Лоренца та коефіцієнт Джинні. 

Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя населення. 

Прожитковий мінімум. Бідність. Необхідність та сутність системи 

соціального захисту населення, її основні елементи.  

Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, 

загальний рівень цін, зайнятість. ВНД та ВВП. Методи обчислення ВВП: 

виробничий, за напрямами кінцевого використання, розподільний (за видами 

доходів). Визначення кінцевої та проміжної продукції, доданої вартості, 

виключення подвійного рахівництва. Співвідношення між основними 

показниками СНР. Реальний та номінальний ВВП та показники їх динаміки. 

Індекс цін і дефлятор.  

Споживання та заощадження. Дохід кінцевого використання та 

споживання. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження. 

Інвестиції як компонент сукупних витрат. Роль інвестицій в економіці. 

Нестабільність інвестицій. Чинники інвестиційної діяльності.  

Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки. 

Теоретичні погляди на роль держави та їх еволюція. Економічні функції 

держави. Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки.  

Суб'єкти і об'єкти державного регулювання економіки. 

Адміністративні, правові, економічні методи державного регулювання 

економіки. Роздержавлення і приватизація. Реприватизація. 

Безробіття як відхилення від рівноваги на ринку праці. Рівень 

зайнятості та безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне та 

циклічне. Фактичний та природний рівень безробіття та фактори, що його 

визначають. Розрахунок змін в обсязі ВВП під впливом відхилення 

безробіття від природного рівня (закон Оукена). Економічні та соціальні 

наслідки безробіття. Засоби державного регулювання зайнятості.  

Державний бюджет: суть, функції, доходи і видатки. Види бюджету, 

бюджетний дефіцит. Державний борг; шляхи фінансування державного 

боргу. Податки: суть, види, функції. Фіскальна політика: суть та методи. 



Дискреційна і автоматична фіскальна політика. Переваги та недоліки 

фіскальної політики. Методи грошово-кредитної політики.  

Економічне зростання і циклічність. Види та передумови економічного 

зростання. Види циклів. Стадії економічного циклу.  
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ІV ПРИКЛАДИ БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ 

 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)        

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування    

Освітньо-професійна програма Державна служба      
 

 

БІЛЕТ№ 1 
 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Уважно прочитайте умову тестового завдання і виберіть одну вірну або 

найбільш повну відповідь. Зверніть увагу на використання заперечення (НЕ  

або ОКРІМ) в умові тесту. Кожний тест оцінюється в 10 балів. 

 

1. Крива виробничих можливостей ілюструє усе зазначене нижче, окрім: 

а) ціни товарів та послуг; 

б) необхідності вибору; 

в) проблеми дефіцитності; 

г) альтернативної вартості. 

2. За характером політичного режиму політичні системи бувають: 

а) буржуазні; 

б) військові; 

в) авторитарні; 

г) традиційні. 

3. Якої економічної мети прагне суспільство, якщо воно намагається 

мінімізувати витрати і максимізувати віддачу від обмежених ресурсів: 

а) підтримання економічного зростання; 

б) досягнення повної зайнятості; 

в) досягнення економічної ефективності; 

г) підтримання стабільного рівня цін. 

4. Ознака держави – це: 

а) територія; 

б) суверенітет; 

в) єдина релігія; 

г) податкова система. 

5. Основними принципами видачі кредиту є: 

а) строковість, платність, повернення; 

б) вигідність, платність, строковість; 

в) повернення, цільовий характер, строковість; 

г) безстроковість, повернення, платність. 



6. Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи? 

а) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені 

Конституцією та законами України; 

б) з дотриманням принципів поваги до основоположних прав і свобод 

людини та неухильного дотримання законності; 

в) на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що не заборонені 

Конституцією та законами України; 

г) на принципах верховенства права. 

7. До функцій центрального банку не належить: 

а) емісія грошових знаків; 

б) регулювання грошового обігу у відповідності з потребами економіки; 

в) зберігання золотовалютних резервів; 

г) видача кредитів населенню. 

8. До функцій держави в ринковій економіці не належить: 

а) законодавча діяльність; 

б) підтримання конкурентного середовища; 

в) встановлення цін у приватному секторі; 

г) антициклічне регулювання економіки. 

9. На який строк накладається адміністративний арешт? 

а) до 15 діб; 

б) до 30 діб; 

в) до 1 місяця; 

г) до 45 діб. 

10. Між ким укладається трудовий договір? 

а) між працівником і трудовим колективом; 

б) між працівником і профспілковим комітетом; 

в) між трудовим колективом і профспілковим комітетом; 

г) між працівником і роботодавцем. 

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Уважно прочитайте умову завдання і дайте якнайбільш повну, але 

стислу відповідь. Кожне завдання оцінюється у 20 балів. 

 

1. Як зміниться реальний ВВП, якщо номінальний ВВП збільшився на 6%, а 

рівень цін зріс на 10%? 

2. В чому суть і призначення соціальної держави ? 

3. Громадянка звернулась до суду з заявою про виселення із квартири свого 

спів жителя. На підтвердження вимог послалась на: 1. Житловий Кодекс 

України. 2. Наукову статтю журналу, де вчені вирішують по суті 

аналогічний казус. 3. Відповідну Постанову Пленуму Верховного Суду 

України, де теж подається вирішення подібної позивної заяви. Які з 

наведених посилань суд повинен узяти до уваги і чому? 

 

 



 


